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لدفناء في المقابر التي تقع خـارج        ا جزء هذا ال   الفصل األول من   يتناول        

العتبة الكاظمية المقدسة، ومعظم هذه المقابر هي ألسر علمية أو أدبيـة، علـى              
  .غرار ما موجود في مدينة النجف األشرف، أو مدينة كربالء المقدسة

ماثلـة  أخـرى   ما زالـت    ألسباب مختلفة، في حين    هذه المقابر    بعضاندثرت  و
  .ضم بعضها مجموعة من األعالم، وضم البعض اآلخر قبراً واحداً. للعيان

علماً انه كانت هناك مقبرة تقع شرق المدينة، تعرف بمقبرة تل األحمـر، فـي               
 المكان الذي تشغل بعض مساحته حالياً، بنايـة البريـد، ومستـشفى األطفـال،          

 مقبرة كبيرة ال زالت بعض      - أيضاً - وهناك. والمغتسل، والثانوية المجاورة له   
   .ة من المدينة، يحدها شارع المحيطآثارها، تقع في الجهة الغربي

 اجتـاح  األعالم الذين قضوا في الطـاعون الـذي          الفصل الثاني يضم  و        
 آخـر، إذ ان  ، الستحالة نقل األموات إلى مكـان      ه١٢٤٧-١٢٤٦سنتي  المدينة  

المدينة كانت غارقة بمياه الفيضان، كما ان الكثير من أهلها كانوا قد قضوا فـي              
الطاعون فمن يقوم بالنقل؟ وان المكان الوحيد الذي لم يغرق، هو المكان الواقع             
في الجهة الشمالية من الصحن الشريف، بسبب إرتفاعه، فدفن فيه من دفن كمـا       

  .سيأتي
 األعالم الذين تمت االشارة إلى انهـم توفـوا فـي      لثالثالفصل ا  يضم        و

فلعل الكثير منهم دفنوا فيها، ولو كان خـالف         . الكاظمية، ولم يذكر مكان دفنهم    
، إلى    ه١٢٣٤ذلك لورد النص، كما في قضية نقل الشيخ أسد اهللا الكاظمي سنة             

وكذلك ورد النص بنقل الشيخ محمـد حـسن آل          . النجف األشرف ودفنه هناك   
  .، وغيرهما كثير ه١٣٠٨ياسين الكبير إلى النجف، بعد وفاته في الكاظمية سنة 

، وليـست   الذين دفنوا في العتبة     أسماء مجموعة من   وفي الفصل الرابع          
  .لهم تراجم مستقلة، آثرت ذكرهم زيادة في التوثيق
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عتبـة  لومناظراً مـن ا    صوراً لعدد من الدفناء،              أما مالحق الكتاب فتضم   
 .خارطة للعتبة عليها أرقام الحجر وفـق التـرقيم الحـديث          و ،المقدسة، ووثائقاً 

قائمة بأسماء المـصادر التـي      ، و  للمترجمين ولالعالم اآلخرين   فهرستهناك  و
   .رجعت إليها

يمكـن   لـم  وفي الوقت الذي يبدو من المحتمل أن تكون هنـاك مقـابر            
لت شاخصة إلى يومنا هذا، أو إلـى زمـن   فإن هناك مقابر ال زا إليها،  الوصول
  :جم األعالم الذين دفنوا فيهاد تراتروأدناه المقابر التي س. قريب

 .مقبرة آل أسد اهللا .١

  .مقبرة آل األزري .٢
 .مقبرة آل األعرجي .٣

 .مقبرة آل الحيدري .٤

 .مقبرة آل الخالصي .٥

 .مقبرة إقبال الدولة .٦

 .مقبرة السيد رضا العاملي .٧

 .خباريمقبرة الميرزا محمد اال .٨

 . الكاظميالشيخ مهدي بن عبد الغفارمقبرة  .٩
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  متر٤٠٠صورة للمشهد الكاظمي من على ارتفاع 

   تسلسلهاوفق  المقابرعدد منظهر عليها مواقع وت
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 ساحة المراد

 شارع القبلة
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  آل أسد اهللا الكاظمي

ابن الشيخ إسـماعيل    ،  ذرية الشيخ أسد اهللا األنصاري التستري الكاظمي              
ويعرفون حالياً باألسـديين، نـسبة    . بن مال محسن بن مجد الدين بن معز الدين        

 ). الشيخ أسد اهللا(إلى جدهم األعلى 
  :نسبهم 

        وشجرة نسبهم كما أثبتها النسابة السيد حسين بن السيد علي بـن الـسيد           
  :ا الغريفي، كما يأتيرض

الشيخ أسد اهللا بن إسماعيل بن محسن بن مجد الدين بن معز الدين بن أحمد بن                
نور الدين بن محمد شريف بن أحمد بن جمال الدين بن حسن بن يوسـف بـن                 
عبيد اهللا بن قطب الدين محمد بن زيد بن أبو طالب بن عبد الرزاق بن جميـل                 

ينتهي نـسبهم إلـى     . ن عبد اهللا االنصاري   بن جليل بن محمد النذير بن جابر ب       
الصحابي جابر بن عبد اهللا االنصاري، عمرو بن حرام مـن الخـزرج، مـن               

  .اليمانية من قحطان
وهم من البيوتات العريقة في العلم واألدب والفقه والدين، ورأس األسرة                   

الئها، الشيخ أسد اهللا األنصاري، يعد من أكابر علماء الكاظمية، وكبـراء فـض            
ومن أعالم عصره في العلم والتصدر والتأليف والرئاسة والفضل، ومن المشايخ           

 ،  ه١٢٣٤في سـنة    ) قدس اهللا سره  (توفي  . الرؤساء العظام في القرون األخيرة    
  .وأنجب بهذا البيت العظيم الكريم

 هذه األسرة المباركة من أكبر أسر ولعل: "         قال الشيخ راضي آل ياسين
  ."في الكاظمية، إلى حسن سيرة بين الناس، وهدى وسكونالعلم 

هذا البيت الشريف من كبار بيوتات      : "        وقال السيد محمد مهدي الموسوي    
، )قدسـت أسـرارهم   (العلم في الكاظمية، خرج منه جماعة من العلماء األعالم          
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وهـذه الطائفـة    . معروف ببيت الشيخ أسد اهللا، صاحب كشف القناع والمقابس        
لمحترمة سكنت أرض الكاظمين، منذ زمن جدهم المشار إليه صاحب المقابس،           ا

ودارنا مقابل دورهم، نشأنا معهم، وترعرعنا بينهم، والحمد هللا على          . حتى اليوم 
  .ذلك، وال يشك أحد في نجابة هذا البيت، وطهارة ذيله

لفتح والمحلة التي تسكنها هذه الطائفة المحترمة، تـسمى بمحلـة القَطّانـة، بـا             
  .)١("والتشديد، على وزن حنّانة، حيث انها أول محلة قطنت فيها العلماء والسادة

  :)٢(        وقال الشيخ محمد السماوي في ارجوزته
قد انتمت في الفضل فهي ترتقي           

  وتحـمل الهـدى لكل مهـتدي   
  

وأسـرة ألسـد اللـه التـقي          
          أضحت تروح بالتقى وتغتـدي    

   ومجلس هذه األسرة العلمي األدبي، من المجالس المعروفـة، يحـضره                
مجلس آل أسد   : "قال األستاذ راضي مهدي السعيد عند ذكره      . األعالم واألفاضل 

الشيخ راضـي   : ومن حضاره . وكان ينعقد في مجاز ديوانهم بمحلة القطانة      : اهللا
يخ إسماعيل أسـد    آل ياسين، والسيد علي الصدر، والشيخ حسين أسد اهللا، والش         

اهللا، والشيخ محمد الخالصي، والشيخ عبد الهادي العـاملي، واالسـتاذ محمـد             
  ".محفوظ

        أما مقبرة األسرة التي تقع في محلة التل، في الجهة الـشمالية للـصحن              
 فـإن   ،)قرب سوق الخضار  (في قبلة جامع أم النومي الكبير       الكاظمي الشريف،   

وهو أكبر أوالد الـشيخ أسـد    ) مهدي(محمد مهدي   أول من دفن فيها هو الشيخ       
ولعل في هذا التاريخ إشارة إلى ان األسرة اتخـذت          .    ه١٢٤٦اهللا، المتوفى سنة    

 وقد سبقت اإلشارة إلى ان هـذا  .ان مقبرة لهم، كونها سنة الطاعون   من هذا المك  
  . المكان لم يغرق بسبب ارتفاعه، قياساً باألماكن األخرى من البلدة

                                                
  .١١٢-٢/١١١:  أحسن الوديعة)١(
  .٥٤:  صدى الفؤاد)٢(
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، وقام بنقله  اهللا الكاظمي، توفي في الكاظمية ان الشيخ أسدومن المعلوم        
إلى النجف األشرف، العالم الكبير، الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء 

 فدفنه إلى جنب أبيه شيخ الطائفة، - أخو زوجته، وكان إذ ذاك في الكاظمية–
د االستزادة فليراجع كتاب ومن أرا). طيب اهللا مرقدهما(في مقبرته المعروفة 

تأليف كاتب هذه السطور ) المحقق الشيخ أسد اهللا الكاظمي، صاحب المقابيس(
  ).عفا اهللا عنه(

         وقد دفن في هذه المقبرة عشرة من أعالم هذه األسرة الجليلـة، أولهـم          
، وآخـرهم الـشيخ محمـد         ه١٢٤٦الشيخ محمد مهدي بن الشيخ أسد اهللا سنة         

  . ه١٣٤٥ الشيخ محمد حسن أل أسد اهللا سنة إسماعيل بن
  
  

  
  انموذج من خط الشيخ أسد اهللا الكاظمي
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  الشيخ عبد الحسين بن الشيخ محمد تقي آل أسد اهللا -١
   ه١٣٣٦ -١٢٨١

الشيخ عبد الحسين بن الشيخ محمد تقي بن الشيخ محمد حسن بن         
  . ستري، الكاظميالشيخ أسد اهللا بن الشيخ إسماعيل األنصاري الت

وأمه بنت السيد أبو الحسن بن السيد صالح بن السيد محمد آل شرف الدين 
 .الموسوي، وشقيقة السيد محمد علي الموسوي صاحب اليتيمة

  أيام كان أبوه يسـكنها  ه١٢٨١ولد في النجف األشرف سنة ،
في الحادية  وهو - تبعا ألبيه–للدراسـة وطلب العلم، ثم حّل في الكاظمية 

وبدأ فيها دراسته وتعلمه، ومن اساتذته فيها الشيخ راضي . عشرة من العمر
  . الخالصي
، شد الرحال إلى النجف للدراسة العليا، فحضر عند  ه١٣١٠وفي سنة         

الشيخ كاظم الخراساني، والسيد كاظم اليزدي، والشيخ محمد : اعالمها ومنهم
.                                 ي، والشيخ رضا الهمدانيطه نجف، والميرزا حسين الخليل

        وممن تتلمذ عليه الشيخ محسن بن الشيخ شريف آل صاحب الجواهـر، 
  .والشيخ مرتضى آل ياسين

الهداية إلى شرح الكفاية، والمقابيس الغراء، :         له مؤلفات كثيرة منها
لطريق، ورسالة في شرح باب الظن من وكنز التحقيق في كيفية جعل اإلمارة وا

كتاب الرسائل للشيخ األنصاري، ورسالة الدر المنضود في واجب الوجود، 
  .وغيرها

        وله شعر كثير، نشر بعضه الشيخ محمد حسن آل ياسين في كتابه 
  ):عليه السالم(ومن شعره في رثاء الحسين . شعراء كاظميون

 هالل محرم – ال أهالً –أفهّل 
ا علـيه تحـية بالمـأتـم ردو

ما للعـيون قـد استهلت  بالدم                     
حيا بطلعـته الورى نعيا وقـد     
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   في الطفوف طلوعه   ينعى هالالً   قد حفّ في فلك الوغى باألنجم
  

وله من القصائد الغرر ما أطرب به : "        قال الشيخ راضي آل ياسين
نت إذا أمعنت النظر وتمعنت في وأ. مسمع الدهر، وأعجب مشاعر الزمان

حسن ديباجته، وجميل سبكه، رأيت كأنك في وسط أدوار المخضرمين، 
ومن غريب حديثه انه كان ربما ينظم الشعر فال يثبته بيتا .  وسالطين الشعر

بيتا، ولكنه كان ينظم القصيدة ثم يمليها دفعة واحدة، وهذا من آيات ذكائه 
  .وذاكرته

يقل جودة عن منظومه، وهذه كلمته في تأبين أستاده، تدل وأما منثوره فهو ال 
  ".على أخذه القدح العالي من ذلك

        وصفه استاذه الشيخ محمد كاظم الخراساني، عند تقريظه لكتابه شرح 
  ".      علم العلماء األعالم، وأستاد الفضالء العظام، المحقق المدقق: "الرسائل، بـ

: د السماوي في الطليعة من شعراء الشيعة، قال          وعده الشيخ محم
" فاضل أخذ الفضل عن أب فأب، وتنقل إليه في النسب، وزانه بالحسب، وضم

إليه األدب، فهو فقيه أصولي، صميم غير فضولي، له كتب مصنفة في العلمين، 
ومدائح في آل البيت النبوي كثيرة، وأكثر منها مراثي الحسين، عاشرته فرأيت 

  ".رءا سليم الجانب، صافي النية، كثير الحافظة، متنسكا تقيامنه ام
من العلماء ". "فقيه متبحر، وعالم كبير: "        ووصفه الشيخ آغا بزرك بقوله

  ".األعالم، والفقهاء األجالء النحارير
     كان إماماً للجماعة في الصحن الكاظمي الشريف، وقد أرخ الشيخ كاظم  

)  ه١٣٢٦وهو عام (بدأ به الشيخ المترجم إمامة الجماعة آل نوح العام الذي 
  : )١(بقوله

  صلّت مالئكة  السبع الطباق بها
  

صلوته في السما جبريل أرخها         
  

                                                
 . غير موجود في ديوانه المطبوع )١(
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        توفي عصـر يوم األحـد، الثالث عشـر من شـهر ربيع األول سنة 
جليل، ، بداء الصدر بعد مرض طويل، وصلّى عليه عمه العالمة ال ه١٣٣٦

الشـيخ إسـماعيل آل أسـد اهللا، ودفن مع أبيه وجده في مقبرتهم الخاصة 
  . فـي الكاظمية

  : قال الشيخ السماوي في ُأرجوزته 
   الموفــق  والفاضل المـسدد  

  والفقه والمعقـول و المنقـول     
  )١(فأرخوا عبد الحسين يغـنم    

  

  وكابنه عبد الحسين بن التقـي      
وذي المصنفات في األصـول     

ه الفـريد المنــعم           قضى فوفّا     
الشيخ صادق، والشيخ محمد حسن، المتولد :           وله أوالد أفاضل، منهم

مرقد  لي الباب الذهبأ أنشالذي(، ومحمد تقي  ه١٣٠٨ر رمضان سنة  شه٧في 
    .، والشيخ موسى) ه١٣٨٧سنة  في دمشق "عليها السالم" لحوراء زينب الكبرىا

  
  كاظم الخراساني على كتاب شرح الرسائل بخط يده ونقش خاتمهتقريظ الشيخ محمد 

                                                
، المحقق ١٧-٩/١٤: ، أدب الطف١١٦- ٢/١١٤: أحسن الوديعة: صادر ترجمته من م)١(

: ، الطليعة٢٦٢-١/٢٢٩: ، شعراء كاظميون١٠٩- ١٠٤: الشيخ أسد اهللا الكاظمي
 .٢١٦- ٢١٥: ، النفحات القدسية٤٩٩-١/٤٩٦
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   الكاظميبن الشيخ أسد اهللامحمد إسماعيل الشيخ  -٢
   ه١٢٤٧ -١٢١٥

بن الشيخ أسد اهللا بن الشيخ إسماعيل ) إسماعيل(        الشيخ محمد إسماعيل 
  .   بن محسن بن مجد الدين بن معز الدين األنصاري التستري، الكاظمي

    ولد في الكاظمية قبل الزوال من يوم األحد الثامن والعشرين من شهر     
، وقرأ على والده الشيخ أسد اهللا، الذي غرس فيه  ه١٢١٥محرم الحرام من سنة 

وحضر على السيد عبد اهللا . حب العلم والعمل به، ورباه هذه التربية الصالحة
كاشف الغطاء في شبر، كما حضر على خاله الشيخ حسن بن الشيخ جعفر 

  .النجف
        تتلمذ عليه جمع من العلماء األفاضل، كالشيخ محمد حسن آل ياسين، 
والشيخ جعفر التستري، ومن تالمذته أيضا؛ السيد محمد مهدي بن السيد حسن 

  . بن السيد محسن المقدس األعرجي، وغيرهم كثير
اسمه المنهاج، وجملة كتاب في األصول الفقهية :         له مؤلفات عديدة منها

وافرة في الفقه، ورسالة في أصول الدين، ورسالة في الفتوى لعمل مقلديه، 
  . ومنسك في الحج، إلى غير ذلك من الحواشي والقيود وأجوبة المسائل

        وصفه شريكه في الدرس، السيد محمد بن معصوم القطيفي، عند تعداد 
هم العالم العامل، والنحرير الكامل، أتقى ومن: "تالمذة السيد عبد اهللا شبر، فقال

أهل زمانه، وأورع أوانه، جامع المعقول والمنقول، ومستنبط الفروع من 
األصول، المولى األلمعي، والعريف اللوذعي، حجة اإلسالم، وكهف األنام، 
المولى األولى، شيخنا الشيخ إسماعيل، خلف العالمة المرحوم، شيخنا وموالنا، 

  ". ، قدس اهللا روحيهماالشيخ أسد اهللا
وكان : " الخوانساري في ذيل ترجمة أبيه، فقال محمد باقر        وذكره السيد

كان اعجوبة . له ولد صالح نقي، فقيه زاكي حبر ألمعي، فاضل جليل نبيل
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على قاطبة فضالء عصره، متصف بكل جميل من الفضائل  دهره، فائقا
ن في الفقاهة واالستنباط، بل ممتازا والفواضل، مجازا من أغلب أساتيد الزما

 واألعيان في الزهد والعبادة، وتعاهد أحوال العجزة مشايخمن سائر ال
  ".والمساكين، والقيام بحقوق إخوانه المؤمنين

كان من عباد علماء : "        قال الشيخ محمد أمين الخوئي في مرآة الشرق
وكان متورعاً زاهداً .  والدينعصره، وزهاد فقهاء وقته، ومن خيار رجال العلم

  ".تقياً جليالً، ناسكاً متعبداً كثير االشتغال بالذكر والعبادة
هو العالم العالمة، والتقي الزاهد، الذي لم ير : "وقال الشيخ راضي آل ياسين

كان آية في الفهم والذكاء وحدة الذهن، واتقاد الفكر، . أزهد منه في زمانه
راتب العالية مع صغر سن، وال جرم فمن يشابه أبه وساعده ذلك على تناول الم

  ".واختص من بين اخوته العظماء بالمعنوية الكبرى في العلم والفضيلة. فما ظلم
        وكان من تقواه انه دخل يوما على العالمة الكبير، السيد محمد علي 

د والفتيا؟ ما أنت واالجتها: حفيد السيد األعرجي، فلم يستقبله كما ينبغي، وقال له
فخرج الشيخ وعظم ذلك على اخوته ومحبيه، ولكنه لم . وأغلظ عليه في ذلك

ثم عاد فزار السيد ثانية، . يتأثر، ونهاهم عن ترتيب أي أثر على عمل السيد
فلقيه السيد كما لقيه في المرة األولى، فزاد غضب عائلته، وأقامهم ذلك 

ة في مقابلة السيد، وهو يعتذر وأقعدهم، ولكن الشيخ كان يحرم عليهم أي حرك
ثم عاد فزاره ثالثة، وفي هذه المرة خرج السيد الستقباله حافيا . عنه لديهم

أشهد انك ولي من أولياء اهللا، : وعانقه، ورحب به أعظم الترحيب، وقال له
. فأنت مصدق بما تدعيه من االجتهاد وغيره، ألن ملكتك هذه ملكة األولياء

ملك شيئا من حطام الدنيا، حتى ان قميصه وعباءته كانتا ومات الشيخ وهو ال ي
  .  ملكا للشيخ عيسى الخالصي

        توفي بعد رجوعه من الحج، عند عود الطاعون بفترة قصيرة، في 
ودفن إلى جنب أخيه الشيخ مهدي الذي كان قد مات .  ه١٢٤٧الكاظمية سنة 
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ف يوم دفن أخيه الشيخ ووجد جسده الشري. قبله بعام، في مقبرتهم المعروفة
  .ومن قصر عمره، يعلم مدى فضله. ، لم يعتره أقل تغيير ه١٢٩٨حسن سنة 

  :وقد أرخ سنة وفاته الشيخ راضي آل ياسين بقوله
  فبان بعـدما أصـيب وهـنه

  )١(نهده اإلسالم ثّل ركفي فق
  

  قد كان للدين الحنيف عضـدا 
  لذلك قـد نادى األمين أرخـوا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ٣/٣١٣: ، أعيان الشيعة٧٢-٦٧: المحقق الشيخ أسد اهللا الكاظمي:  من مصادر ترجمته)١(

:  اآلمل، تكملة أمل٣٢: ياسين، ترجمة السيد عبد اهللا شبرلشيخ راضي آل أوراق ا
-١/٦٩: ، مرأة الشرق١/١٣٨: ، الكرام البررة٢٨: ، روضات الجنات١٧٧-٢/١٧٦
، ٨٩-٨٨: ، النفحات القدسية١/٥٠٤: علماء النجف، مع ١/١٠٦: ، معارف الرجال٧٠

 .٢/١٨١: ، اليتيمة١/٢٨٥: نقباء البشر
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  الشيخ محمد إسماعيل بن الشيخ محمد حسن بن أسد اهللا -٣
   ه١٣٤٥ -١٢٧٠

بن الشيخ محمد حسن بن الشيخ أسد ) إسماعيل(        الشيخ محمد إسماعيل 
  .  اهللا بن الشيخ إسماعيل األنصاري التستري، الكاظمي

        ولد في الكاظمية قبيل الفجر من ليلة الجمعة لست خلون من شهر ربيع 
، ولعل من أبلغ الجمل لتاريخ والدته، قول الشيخ راضي آل  ه١٢٧٠ثاني سنة ال

  ).الشبل من ذاك األسد(ياسين في تاريخه 
        قرأ مبادئ العلوم على السيد عبد الكريم األعرجي، والشيخ حسين 

ودرس في النجف على السيد ميرزا الطالقاني، وحضر عند . األحمر بالكاظمية
الشرابياني، والشيخ محمد حسين الكاظمي، الفاضل مقاني، والشيخ حسن الما

  .وحضر في أواخر تحصيله على أخيه الشيخ محمد تقي
 منهم؛ الشيخ مشايخ        والشيخ إسماعيل يروي باإلجازة عن جملة من ال

محمد حسين الكاظمي، والشيخ حسن المامقاني، وأخيه الشيخ محمد تقي أسد 
  . اهللا
شرح ألفية ابن مالك نظما، وشرح كامل على : ت عديدة منها       له مصنفا 

معالم اُألصول، وحاشية على كتاب الفصول الفردية في اُألصول الفقهية، وكتاب 
ميزان األعمال، وله كتاب أنيس األبرار ونزهة األخيار، وكتاب روضة النجاة 

  .هافي زيارات األئمة الهداة، وكتاب نزهة الناظـر وعدة الذاكر، وغير
عالم صالح تقي نقي، تركن : "        قال الشيخ راضي آل ياسين في وصفه

وهو اليوم شيخ ُأسرته . إليه النفس، وتطمئن به لنسكه ووداعته وسالمة ذاته
، )دام ظله(وكبيرها، والمعظم في أنظار الناس منها، وقد التمسه الشيخ الوالد 

 محمد تقي، للتصدي إلى صالة بعد وفاة ابن أخيه الشيخ عبد الحسين بن الشيخ



٢١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

الجماعة، لئال يخلو محراب آل الشيخ أسد اهللا من ممثل لهم فيه، فأجاب بعد 
  ".ممانعة ومدافعة، فكان أهال لذلك وأكثر

  متكلماً، فقيهاً أصولياًكان عالماً: "ووصفه الدكتور حسين محفوظ بأنه        
  ".فصيحاً

الفجر من ليلة الخميس، وهي ليلة الرابع         كانت وفاته في الكاظمية قبيل 
، وهو  ه١٣٤١، وفي األعيان انه توفي سنة  ه١٣٤٥شعبان سنة شهر من  عشر

  . ودفن في مقبرة األسرة المعروفة في الكاظمية.القلممن سهو 
        ورثاه الشعراء، وأرخوا عام وفاته، وممن رثاه خطيب الكاظمية، الشيخ 

وأرخ عام وفاته بتاريخين . بيتا) ٤٥(ت عدة أبياتها كاظم آل نوح، بقصيدة بلغ
  :)١(أحدهما

  أرضين واألوتاد واسـود الفـضا      
  من وقعه والـصبر عنـه  قوضـا      

  "نصل نعي أبي الرضـا   "إذ أرخوه   
  

هللا من خطب ألـم  فزلـزل الــ                   
  والعالم العلـوي أعـوَل صـارخا      
  ولقد أصاب حشا الهداية والعــلى     

  

  :)٢(ه السيد صادق الهندي بقصيدة مطلعها      ورثا  
ـ       ؟عايونعشك أم نعش الهداية ش

  

  أناعيك أم ناعي الشريعة قد نعـى       
  

 بكريمة السيد كاظم العاملي، وخلف متزوجاً )٣(        وكان الشيخ إسماعيل
  .الشيخ محمد رضا، وعلي

  

                                                
 . ووجدتها في أوراق الشيخ محمد رضا نجل المترجم له.ة في ديوانهغير منشور )١(

 ) .١٠١: العالمة الصادق في ذكراه األولى(وتراجع القصيدة في  )٢(

، أوراق الشيخ راضي ١٣٦-١٣٠: المحقق الشيخ أسد اهللا الكاظمي: من مصادر ترجمته )٣(
: ، فضالء الكاظمية ٦٣٠ -٤/٦٢٧: ، حقيبة الفوائد٣/٣١٨: آل ياسين، أعيان الشيعة

 .١/١٥٤: ، نقباء البشر ٧٥-٧٤: ، النفحات القدسية٥٤و ٢٦
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  الشيخ محمد أمين بن الشيخ محمد حسن بن أسد اهللا -٤
   ه١٣٣٤ -١٢٦٧حدود 

        الشيخ محمد أمين بن الشيخ محمد حسن بن الشيخ أسد اهللا بن الشيخ 
  .  إسماعيل األنصاري التستري، الكاظمي

 ونشأ على أبيه وعلى اخوته،  ه١٢٦٧ولد في الكاظمية في حدود سنة ،
وقرأ مبادئ العلوم على أفاضل عصره، كالشيخ عباس الجصاني، والسيد باقر 

ر الحسني، والسيد علي عطيفة الحسني، والشيخ جعفر آل ياسين، السيد حيد
  .في األصول على الشيخ محمد حسين الهمداني) الرسائل(ودرس كتاب 

، يحضر عند الشيخ ، ولبث فيها أشهراً ه١٢٨٩هاجر إلى النجف األشرف سنة 
  . محمد حسين الكاظمي، فلم يوافقه مناخها، فرجع إلى الكاظمية

مراء، ودرس على الميرزا محمد حسن الشيرازي مدة طويلة، ثم هاجر إلى سا
ثم عاد إلى الكاظمية، فقرأ على الشيخ محمد حسن آل ياسين، ثم الزم أخاه 

  .الشيخ محمد تقي
        أجازه بالرواية عنه، أستاذه الشيخ محمد حسن آل ياسين، وأجازه أستاذه 

  . حمد هاشم الخوانساريالشيخ محمد حسين الكاظمي، ويروي أيضا عن السيد م
 كثير الكتابة، سريع -رحمه اهللا –كان : "        قال الشيخ محمد رضا أسد اهللا

ومن بين ما ". العدول عنها، ولعل هذا يوضح عدم نقل ما كتبه إلى المبيضة
بلغة األبرار في األدعية واألذكار، وكتاب في األصول، : عثر عليه من مؤلفاته

دة االستصحاب، ورسالة في قاعدة االمكان، ومجموع ومبنى األصحاب في قاع
 .على طريقة الكشكول، ورسالة قول الجمهور في لفظ الطهور، وغيرها

.         كان ذا ميل ورغبة شديدين في المطالعة وفي جمع الكتب واقتنائها
وكانت له مكتبة زاخرة بمختلف الكتب وأنواعها، تحتوي على كثير من 

التي ورثها عن آبائه وأجداده، والتي نسخها بخطه، وكان المخطوطات القديمة 
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وكان يستقصي الكتاب مهما كان بأجمعه، ويطالعه بدقة وإمعان، . خطه جميال
وفي أثناء المطالعة يضع العناوين المناسبة على الهامش، ويوضح العبارات 
الغامضة، وربما استدرك على المؤلف ما غفل عنه، مشيرا إلى ما وقع له من 

وهذا مما يدل على انه كان يستقصي الكتاب من . األغالط في الفكرة أو النقل
  . أوله إلى آخره مطالعة

 بأحوال مؤلفيها بصورة ممتازة، فقد عرضت  باسماء الكتب، عالماًوكان ملماً
عليه جملة من الكتب المخطوطة القديمة، الناقص أولها وآخرها، والكراسات 

فعرف اسماءها واسماء مؤلفيها، . سم والمؤلفالمبعثرة، وكلها مجهولة اال
   .وعرف مقدار الناقص منها، ورتب المبعثر منها ترتيبا كامال

وكان .         كان مجمعه األدبي الجليل يضم أكابر البلد والرؤساء والعلماء
يختلف إليه طائفة من علماء العامة؛ كالسيد محمود شكري اآللوسي، والشيخ 

  .لشيخ إبراهيم الراوي، وهم مغرمون بمجالسه، مولعون بهنعمان األعظمي، وا
) صاحب أصول آل الرسول(        وقد وصفه السيد محمد هاشم الخوانساري 

جناب الشيخ األجل، والكهف األظل، المؤيد المسدد، العالم : "في إجازته له بـ
حقق العامل الكامل، والمدقق الفاضل الفهامة، بل البحر الماهر المتتبع الم

العالمة، المترقي عن حضيض التقليد إلى أوج اإلجتهاد، على وجه اإلطالق، 
الحقيق بأن تشد إليه الرحال من أطراف اآلفاق، سليل العلماء األعالم، قدوة 
األفاضل الفخام، مجمع مكارم األخالق، ومحاسن الخصال والفضائل، معدن 

  ".رم، الشيخ محمد أمينالزهد والورع والتقى والفواضل، األجل األفخم األك
 جمادى اآلخرة من سنة ١٤في الكاظمية، يوم اإلثنين ) رحمه اهللا(        توفي 

، على أثر مرض أسقطه ثالثة أيام، فجمع الناس لتشييعه، وحمل  ه١٣٣٤
بالتخت على مئات األكف، ومن جنبه النائحون والالطمون، وصلى عليه في 

ن في مقبرتهم المطهرة إلى جنب أبيه الصحن الشريف السيد حسن الصدر، ودف
  .وأعمامه وأخويه
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وقد رثاه كثير من الشعراء، وأرخ عام وفاته ابن أخيه، الشيخ محمد بن الشيخ 
  : أحدهما كانمحمد تقي، بتاريخين

ــه   ــد دين ــدكت قواع ــه وان   مباني
  )١(قضى دين طه يوم فقـد أمينـه       

  

قضى شرع طه المصطفى وتهدمت      
ـ    ـ لخطب به ص   رخـا ين مؤاح األم

  

  .   وخلف الشيخين محمد علي وحسين
  

 
  تأييد ونقش خاتم الشيخ محمد أمين على شجرة السادة

  بيت شديد
  

  
  
  
  

                                                
، أوراق الـشيخ    ٩/١٣٧: ، األعيـان  ١١٤-٢/١١٣: أحسن الوديعة :  من مصادر ترجمته   )١(

، المحقـق الـشيخ   ٥٠ و  ٢٥: ، فضالء الكاظمية  ٤/٦٢٧: راضي آل ياسين، حقيبة الفوائد    
 .١/١٧٨: ، نقباء البشر٣٢٤-٣٢٣:  القدسية، النفحات١٣٠-١٢٢: أسد اهللا الكاظمي
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   الكاظميبن الشيخ أسد اهللامحمد باقر الشيخ  -٥
   ه١٢٥٥ -١٢١٢

بن الشيخ أسد اهللا بن الشيخ إسماعيل بن محسن ) باقر(        الشيخ محمد باقر 
  .   لدين األنصاري التستري، الكاظميبن مجد الدين بن معز ا

        ولد في الكاظمية ليلة الجمعة العشرين من شهر رمضان المبارك من 
، وقرأ على أبيه، وعلى أخواله أوالد الشيخ كاشف الغطاء،  ه١٢١٢سنة 

  . وغيرهم من العلماء األعالم
  .        له تصانيف منها؛ الرسالة الرضاعية، والرد على العامة

 كان عيلماً: "       ترجمه السيد محمد علي الموسوي فقال في بعض ترجمته 
، ذو رأفة باألرحام، ولطف وأيادي على األنام، يستدين  مقداماً، إماماًعلماً

 على منن اهللا، فيدفعها للفقراء والمساكين وذوي الحوائج األلوف المؤلفة اعتماداً
 إليهم،  فارس والروم، مرغوباً لدى ملوكوكان محبوباً. من كافة المسلمين

، وترى فقراءهم عاياهم، فترى وفودهم عكوفا بأربعهجميع ما أهم رمتكفالً 
راجية لنفعه، وترى ِصالته أوجب عليه من صالته، تسري إلى البلدان الشاحطة 

 في لباسه ومأكله مع ذلك زاهداً) رحمه اهللا(وكان . البعيدة لألقارب واألباعد
 طوال ليله بالعبادة لربه، ذو اهتمام عظيم في الزيارات  قاعداًومشربه، قائماً

وسائر الطاعات والقربات، وكل ما فيه رضاء باري البريات، ال سيما إقامة 
  ". وفرط البذل له) عليه السالم(عزاء الحسين 

كان عالماً فاضالً، : "        ترجمه الشيخ محمد أمين في مرآة الشرق، فقال
  ".أصولياً، أديباًفقيهاً محدثاً 

كان عالما فاضال تقيا نافعا، وجيها في : "        وقال الشيخ راضي آل ياسين
وهو الذي أسس في الكاظمية مجالس . أنظار الناس، ذا رياسة وجاللة وعظمة

التعزية علنا، وسن اللطم على الصدور في الصحن الكاظمي، وكان الشيعة إلى 
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، فكانت مجالسهم تنعقد في سراديب دورهم مع يومئذ يتسترون بذلك أشد التستر
كمال التحفظ واإلخفاء، تقية من األتراك، الذين كانون يومئذ يتظاهرون 

فجاء الشيخ باقر في عصر الشاهزادات اإليرانية في . بتعصبهم المذهبي
ر إقبال الدولة الهندي، ولهؤالء النفر يومئذ نفوذ كبير في يالكاظمية، والس
نية، فساعده ذلك على رفع الستار عن بعض شعائر التشيع، الحكومة العثما

 في العشرة االولى من المحرم، يتلى فيه رثاء  علنياً عاماًفشكل في داره مجلساً
، وأمر الناس الذين يحضرون مجلسه أن يأتي كل فرد منهم بضيائه )ع(الحسين 

لتعزية أخذهم فكانوا إذا اجتمعوا واستمعوا ا). الفنر(معه، وهو يومئذ من نوع 
، وهناك تلقى عليهم قصائد الرثاء، )ع(الشيخ وذهب بهم إلى صحن اإلمامين 

  .وهو الدور األول من أدوار اللطم الحسيني في الكاظمية. فيلطمون جميعا
وكان الشيخ باقر شديد العارضة في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ال 

تى جره ذلك إلى مناصبة بعض تأخذه في ذلك لومة الئم، وال يهاب أحدا، ح
  ".  الفساق االقوياء فأضروا به، وأدى ذلك بحياته أخيرا، رحمه اهللا

 سبب وفاته، – نقال عن الشيخ محمد حسن آل ياسين-وذكر السيد حسن الصدر
ومختصره؛ ان للشيخ باقر جيران من جماعة أوالد الملوك القاجارية، فأعلنوا 

فجور والمالهي والغناء، فقام الشيخ إليهم ينهاهم في ليلة من الليالي الفسوق وال
واتهموا , ثم لما أصبحوا ذهبوا إلى والي بغداد. عن المنكر ويعظهم فانتهوا

فاحضر الشيخ وأدخل السراي، وحبس . الشيخ باقر بشتمهم واألعتداء عليهم
 ، ومات في اليوم الثالث من عظيماًفتأثر الشيخ تأثراً. بعض يوم، ثم اُفرج عنه

  .  رجـوعه من بغداد
الكائنة في ، ودفن في مقبرة األسرة،  ه١٢٥٥ توفي الشيخ باقر في الكاظمية سنة

  .محلة التل في الكاظمية
  :وقد أرخ وفاته الشيخ راضي آل ياسين بقوله
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ــت  ــصيبتنا وجلّ ــزت م   ع
ــت" ــم ثل ــاني العل   )١("ان مب

 

ــه   ــب بـ ــن خطـ   هللا مـ
  فــي بــاقر العلــم أرخ  

  

  :فقال) بل الصدى(سين علي محفوظ في وأرخ وفاته الدكتور ح
  التــستري المــستنير الفرقــد

  )ومن يشابه أبه فمـا ظلـم      (
  "غره"وكان في الفردوس أرخ     

 

  وكالجليــل بــاقر بــن أســد 
  مثل أبيه فـي إجابـة الظلـم       
  قد حاز قلـب جنّـة المـسره    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ٣/٥٢٩: ، األعيـان  ٦٧-٦٤: المحقق الشيخ أسـد اهللا الكـاظمي      :  من مصادر ترجمته   )١(

: ، الكـرام البـررة    ٢٠٧-٢/٢٠٥: أوراق الشيخ راضي آل ياسين،  تكملة أمـل اآلمـل          
: ، مـع علمـاء النجـف      ٢/١١٨:  اإلمـام  مشهد،  ١/٢٧٤: ، مرآة الشرق  ١٧١-١/١٧٠
   .١٨٢/ ٢: ، اليتيمة٩٤-٩٣: ، النفحات القدسية١/٥٠٦
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  الشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد حسن بن أسد اهللا -٦
   ه١٣٢٦ -١٢٥٨

بن الشيخ محمد ) محمد باقر(        الشيخ باقر 
حسن بن الشيخ أسد اهللا بن الشيخ إسماعيل 

  .  األنصاري التستري، الكاظمي
 وقرأ على  ه١٢٥٨ولد في الكاظمية سنة ،

علمائها، ثم هاجر إلى النجف األشرف، فقرأ 
على نخبة من العلماء األفاضل، كالمال أحمد 

   محمد،شيخ راضي بن الشيخ االيرواني، وال
  

  

  
  .األنصاري، وتفقه عنده، وقرأ عليه، وتخرج بهوالزم الشيخ مرتضى 

  .         وقرأ عليه في النجف نفر من فضالئها، ثم عاد إلى الكاظمية
لب اللباب في مختصر البراءة واالستصحاب، :         له مؤلفات عديدة منها

ق، وتحقيق الكالم في اشتراط البلوغ في وميزان الحق الختيار المذهب األح
  .المتعاقد وعدمه، والرسالة الرضاعية، ومختصر رسائل العالمة األنصاري

كان مشهورا بالفضل والعلم والورع والتقوى، : "        قال السيد في األعيان
  ".زاهدا حسن السيرة، ساعيا في نهاره إلى طلب العلم، والسبق إلى الفضيلة

من العلماء األجالء، مشارك : " الشيخ راضي آل ياسين في وصفه        وقال
في العلوم، ناقد الفهم، طيب الذات، سليم الخاطر، ال يعرف الحقد وال يحمل 
الغل، فتحسب جوهر قلبه أصفى من المرآة، ال يكدره عرض المتعرضين، وال 

 وجسما يدنسه شتم الشاتمين، وإذا رأيته رأيت للصالح والتقوى قالبا مرئيا،
وكان يصلي جماعة في مكان أبيه العالمة، ويرجع إليه الناس في . حسيا

ومن أعجب ما تفرد به انه كان يكتب . مسائلهم وأمورهم، كأحد علماء المصر
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في القرطاس بظفر إبهامه الخالي من المداد، فيرى خطه مرتفعا ظاهرا في غاية 
  ".راتهالحسن واإلتقان، بحيث يقصر القلم المجيد عن مبا

دفن ، و ه١٣٢٦        توفي في الكاظمية، في الثامن عشر من شهر صفر سنة 
  .في مقبرة األسرة في الكاظمية

  : ، الشيخ محمد بن الشيخ محمد تقي، حيث قالوأرخ سنة وفاته ابن أخيه
  الدين الحنيف بها انطمس إسالم و

  )١( اندرسأرخت بعد الباقر الشرع
 

ى الـ      هللا نازلة بها ساخت ذر 
  وبها األمين الروح أعلى هاتفا 

 
 

  .         وله من األوالد؛ الشيخ مرتضى، ومحمد حسين وأحمد
  

  
   آل أبي الوردتأييد ونقش خاتم الشيخ محمد باقر على شجرة السادة

                                                
، أوراق الشيخ راضي    ١١٦-١١٢: المحقق الشيخ أسد اهللا الكاظمي    :  من مصادر ترجمته   )١(

 -٥٤ و  ٢٥: ، فضالء الكاظمية  ٥٢٨/ ٤: ، حقيبة الفوائد  ٣/٥٣٤: آل ياسين، أعيان الشيعة   
  .١/٢٠٥: نقباء البشر ، ٩٩-٩٨: ، النفحات القدسية٢/٣٠: ، موسوعة أعالم العراق٥٥
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  الشيخ محمد تقي بن الشيخ محمد حسن بن أسد اهللا -٧
   ه١٣٢٧ -١٢٥٥
 محمد حسن بن الشيخ أسد اهللا بن الشيخ         الشيخ محمد تقي بن الشيخ

 .  إسماعيل األنصاري التستري، الكاظمي

،   ه١٢٥٥        ولد في الكاظمية ضحى يوم الثامن عشر من المحرم سنة 
ودرس على فضالئها يومئذ، ثم هاجر إلى النجف، فتخرج على أشهر مدرسيها 

محمد النجفي، الشيخ مرتضى األنصاري، والشيخ راضي بن الشيخ : ومنهم
والسيد حسين الترك، والشيخ محمد حسين الكاظمي، والسيد محمد حسن 

 . الشيرازي، ثم عاد إلى الكاظمية

  .ويروي باإلجازة عن السيد محمد هاشم الخوانساري
الشيخ حسين بن الشيخ علي :         تتلمذ عليه بعض األعالم األفاضل منهم

ر، والشيخ أسد اهللا الخالصي، والسيد األحمر، والسيد إبراهيم بن السيد حيد
  .عيسى األعرجي، والشيخ موسى الجصاني

ن علي القطيفي، والشيخ علي محمد الشاه ويروي باإلجازة عنه الشيخ حس
  . آبادي

من ) الطهارة(كتاب منتهى االمل في شرح :         له مؤلفات عديدة منها
رح كافية ابن الحاجب، كتاب القواعد للعالمة الحلي، وشقائق المطالب في ش

، وكتاب تقريرات استاذه السيد حسين )رسالة لعمل المقلدين(ووسيلة النجاة 
 .الترك في علم األصول، وحاشية على فرائد األصول للشيخ األنصاري

.  بارعاً، باإلضافة إلى كونه فقيهاً مجيداً        كان الشيخ محمد تقي شاعراً
  :مرتضى األنصاري، قصيدة مطلعهاومن شعره في رثاء أستاذه الشيخ 

  ومضى إلى دار النعيم إمامها
  

  هذي المعالم قد قضى عالّمها 
  



٣١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

وكان صاحب يد طولى في تنضيد التواريخ، واستخراجها على حساب الجمل، 
ومما بقي ماثال من شواهد براعته الفنية واألدبية في هذا الميدان، هذه الرسالة 

ولده الشيخ علي المقيم يومذاك في سامراء للدرس التي أرسلها من الكاظمية إلى 
وكل جملة من جملها تاريخ سنة كتابة تلك الرسالة، وهي سنة , وطلب العلم

  : ه١٣١٣
، )والنفس طابت أبدا وسرت(, )أنت بك عيني قرت(، )اي ولدي وفلذة كبدي(
 ،)شرف نفسك بتقاك(، )واسبق إليه إذا ليل الكرب جنّك(، )أحسن بربك ظنّك(
إجنح ليقينك ال (، )ونزه يمين االخرى بيسراك(، )وال تجذب دينك بدنياك(

واستبق النعم (، )واحذر دهرك يوم أمنك(، )وبارز بأفضالك ال بسنك(، )لظنك
وقدم الضعيف (، )اقصد الكبير باإلذعان(، )وصد إخوانك بالبشر(، )بالشكر

ال تنطق قبل (، ) تصدموإن رمت أن ال(، )وتقدم بكر ِصالتك( ،)بجزيل إحسان
إستقم (، )وال تلوين جيدك لحديث النعم(، )واجتنب عن موارد التهم(، )أن تعلم

إتكل في أمر دنياك على ربك (، )وقيد نفسك لو ملّت أو ملْت(، )لما اُمرت
، )ما خاب أبدا من توكل عليه(، )وفي االخرى على عفوه الجليل(، )الجميل

فاسمع وطع (، )اني انشدك انشاد المتكل(، )وما خسر من عاد صدقا إليه(
  ).وامتثل

        وترجمه السيد حسن الصدر في التكملة مرتين، مرة في باب التاء 
كان عالما فاضال، : "قال في الثانية). محمد تقي(، وأخرى في باب الميم )تقي(

   ".من بيت رفيع في العلم والرئاسة. فقيها أصوليا، أديبا شاعرا ناثرا رئيسا
هو من مشاهير : "        وترجمه السيد محسن األمين في األعيان، فقال

  ".العلماء، وأكابر الفضالء، مشهود له بالفقاهة والتحقيق، أديب شاعر
        وترجمه السيد محمد مهدي الموسوي الكاظمي، فقال بعد وصف بيتهم 

 ، وأعاظم الفقهاءمن أكابر العلماء المجتهدين): "كما مر(الشريف، وطهارة ذيله 
وكان عديم المثيل في زمانه، في العلم والفضل . العاملين، وأفاضل الدنيا والدين



٣٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

والورع والديانة، وفاقد البديل في أوانه، في العقل والحلم والتواضع والفهم 
ولعمري كان آية اهللا الكبرى في األنام، والنائب المرضي عن . والوثاقة واألمانة

وكان أهل الهند والكاظمين وبغداد يقلدونه في الفتاوى ). معليه السال(اإلمام 
  ". واألحكام

،  ه١٣٢٧        توفي في الكاظمية في الخامس والعشرين من شهر رجب سنة 
وشيع تشييعا عظيما، وعطلت األسواق واألبحاث أياما، ودفن في مقبرة ُأسرته 

سنة وفاته، ومنهم ولده ورثاه الكثيرمن الشعراء، وأرخ بعضهم  .)١(في الكاظمية
  :الشيخ محمد بقوله

  سكن التقي محمـد جناتــها     
  

  هللا من خطب به أرخـت قـد        
  

  :، بقولهخ راضي آل ياسينكما أرخها الشي
  بموتك قد وهى الشرع المبـين     

  

  بك الشرع المبين عال فـأرخ      
  
  

  .)٢(ورثاه الشيخ كاظم آل نوح وأرخ عام وفاته
خ علي، والشيخ محمد، وامهم بنت السيد أبي وخلف الشيخ عبد الحسين، والشي

  .الحسن بن السيد صالح الموسوي العاملي
  

                                                
، ١٩٥-٩/١٩٤: ، أعيـان الـشيعة  ١١٣-٢/١١١: أحسن الوديعـة : من مصادر ترجمته  )١(

، شعراء  ٢٧٦-٥/٢٧٥ و   ٢٣٦-٢/٢٣٥: ، التكملة ٢/٢٦٨ و ١/٣٩٥: تكملة نجوم السماء  
-٩٦: ، المحقق الشيخ أسـد اهللا الكـاظمي       ٥٣: فضالء الكاظمية  ،٦٨-٣/٥٩: كاظميون

، ١/٢٥٠: ، نقباء البـشر   ٣٣٣-٣٣٢: ، النفحات القدسية  ٢/٣٧٥: ، مع علماء النجف   ١٠٤
  .١٨٦/ ٢: اليتيمة ، ٧٣: هدية الرازي

  .٣/٨٣٥ و ٢/٤٣٤ و ١/٢١٣: يراجع ديوانه المطبوع )٢(
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   آل أبي الوردتأييد ونقش خاتم الشيخ محمد تقي على شجرة السادة
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   الكاظميبن الشيخ أسد اهللامحمد حسن الشيخ  -٨
 ه١٢٩٨ -١٢٣٢ 

لشيخ إسماعيل بن بن الشيخ أسد اهللا بن ا) حسن(        الشيخ محمد حسن 
  .  محسن بن مجد الدين بن معز الدين األنصاري التستري، الكاظمي

ولد في الكاظمية ليلة األحد قبيل الفجر، الثامن عشر من شهر محرم الحرام سنة 
  .  وفضالً، وهو أصغر أوالد أبيه عمرا، وأكبرهم صيتاً ه١٢٣٢

بعد وفاة أبيه سنة         نشأ وترعرع في بيت علم وأدب، وتعهد بتربيته 
ثم هاجر إلى . ، أخوه األكبر الشيخ محمد مهدي، وقرأ على اخوته أوال ه١٢٣٤

 وكان يومئذ في أول -النجف األشرف، فحضر أوال على الشيخ االنصاري 
 آل  ثم تتلمذ على خاله الشيخ حسن-أدوار شهرته، ويعرف بالمال مرتضى

، حتى أجازاه ب الجواهرصاح، وكذلك على الشيخ محمد حسن كاشف الغطاء
  . رجع إلى مسقط رأسهثم . ويروي عنهم، وعن الشيخ محسن خنفر. باالجتهاد

الشيخ محمد بن عبد الوهاب :         ويروي عنه عدد من العلماء منهم
الهمداني، وتلميذه السيد إبراهيم بن محمد تقي النقوي اللكنهوي، والشيخ اغا أسد 

ي، والشيخ عبد الرحيم بن الشيخ محمد علي اهللا بن عبد اهللا الكرمانشاه
  .       التستري

شرح فقهي على كتاب الشرائع، وكتاب أنوار مشارق :         له مؤلفات منها
، وعلى  ه١٢٦٨، تاريخه سنة - وهو مجلدان-األقمار من أحكام النبي المختار 

حكام ورسالة مسلك النجاة إلى معرفة أ. ظهره إجازة من العالمة االنصاري
مشتملة على : "الزكاة، ومما كتبه الشيخ االنصاري على ظهرها في وصفها

فوائد جليلة، وفرائد جميلة، وفروع مستنبطة عن قواعد أصيلة، تكشف عن 
أعلى قوة قدسية، وملكة قدوسية لمستنبطها من اصولها، ومستخرجها من 

  ". معادنها
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: وهاب الهمداني، بقوله        وصفه إمام الحرمين، الشيخ محمد بن عبد ال
كا، من استوى على عرش شعلة مقابيس الذكا، وشعاع الفضل المستبين من ذُ"

  ".  الفقاهة والنزاهة، فغدا ملَكا ومِلكا
كان عالما فاضال فقيها متبحرا، : "        وقال السيد حسن الصدر في التكملة

  ".       ورئيسا مطاعا غير مدافع
كان من عظماء : "د أمين الخوئي في مرآته، فقال        ترجمه الشيخ محم
كان رحمه اهللا جليالً وجيهاً فاضالً، متتبعاً في الفقه، . علماء عهده، وفقهاء وقته

وكان كريم الشيمة، . وسيع الفكر، حسن الضبط، جميل األسلوب في العلم
  ". ممدوح السيرة، فاضل الملكات

أحد مشاهير علماء الشيعة  ":        ووصفه الشيخ راضي آل ياسين بأنه
المجتهدين، نهض بأعباء الزعامة، وثنيت له الوسادة، وشارك العالم الجليل، 
الشيخ محمد علي بن مال مقصود علي، في الحكومة والقضاء، واألمر والنهي، 
ولقي من أهل وطنه تبجيال وتجليال الئقين بمقامه، وعظّمته الحكام واألمراء، 

 آل الشيخ أسد اهللا، فظهرت بأوضح مظاهرها، وأبهج ونضجت في أيامه رئاسة
 ".  مناظرها، ودانت له أمورها أكثر من ثالثين عاما

كان : "        وفي تكملة نجوم السماء، نقال عن المآثر واآلثار، ما ترجمته
مجتهدا جليل القدر، ورئيسا كريم األخالق، كان متوطنا مشهد الكاظمين، وهو 

عن بابة هذا الكتاب خروجا موضوعيا، ألنه ليس إيرانيا، وان كان خارجا أيضا 
لكن أردنا في فهرست أسامي العلماء هذا أن نذكر من فروع أصل األصول، 
وفحل الفحول، األستاذ األعظم، الشيخ أسد اهللا الكاظميني، صاحب كشف 

  ". القناع
برة ، ودفن في مق ه١٢٩٨ شوال سنة ٨        توفي في الكاظمية ليلة السبت 

  .األسرة في محلة التل في الكاظمية
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وممن رثاه الشاعر الشهير الشيخ جابر .         ورثته الشعراء، وأبنته األدباء
  :الكاظمي بقصيدتين، مطلع إحداهما

  يوم وفـاة الحـسن المجتبـى      
  
  

  أسوء يوٍم سـاء أهـل العبـا         
  

   :وأرخ سنة وفاته حفيده الشيخ محمد بن الشيخ محمد تقي بقوله
ساخ ودين المصطفى تقوضـا    
  بعد الزكي الحسن الدين  قضى

هللا من يوم به طود الهــدى        
  لحادث قلـت به  مؤرخــا     

  

  :قال الشيخ محمد السماوي في اُرجوزته
  وجامع الفضل بخيـر مـسند      

 مخول فــي العلـم      فهو معم 
  "رضي علــم فـازا    " فأرخوا

  

وكالهمام الحسن بـن األسـد              
لـسمي األسـم            أجازه الخال ا  

  كان رضي قـسمه الممتـازا      
  

 بالعلوية بنت السيد باقر األمين أخي السيد علي )١(   تزوج الشيخ حسن     
محمد تقي، وباقر، وإسماعيل، ومحمد :  المشايخاألمين، وخلّف خمسة أوالد هم

                                       .      حسن بن الشيخ طالب األسدي الكاظمي وتزوج كريمته الشيخ .أمين، ومهدي

  
  

  نموذج من خط الشيخ حسن بن الشيخ أسد اهللا

                                                
، أوراق الشيخ راضي آل     ٨٠-٧٤: المحقق الشيخ أسد اهللا الكاظمي    :  من مصادر ترجمته   )١(

، ٣٤٩-١/٣٤٨: ، تكملـة نجـوم الـسماء      ٢/٣٣٨: ، التكملة ٥/٢٠: ياسين، أعيان الشيعة  
، معارف  ٤٧١-١/٤٧٠: ، مرآة الشرق  ٣٠٧ -١/٣٠٦: ، الكرام البررة  ٦٥: صدى الفؤاد 

 .١٨٦-١٨٤/ ٢: ، اليتيمة١٤٤-١٤٣: ، النفحات القدسية٢٢٨ -١/٢٢٧: الرجال
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   الكاظميبن الشيخ أسد اهللامحمد كاظم الشيخ  -٩
   ه١٢٤٧ -١٢٢٣

بن الشيخ أسد اهللا بن الشيخ إسماعيل بن  )كاظم(        الشيخ محمد كاظم 
  .   ري، الكاظميمحسن بن مجد الدين بن معز الدين األنصاري التست

        ولد في الكاظمية بعد مضي ثالث ساعات تقريبا من ليلة الثالثاء، السابع 
، ونشأ في حجر أبيه، نشأة  ه١٢٢٣أو الثامن من شهر ذي الحجة من سنة 
  .علمية دينية، واستقى من علومه الغزيرة

شيخ أسد         قال السيد محمد علي في اليتيمة في ترجمة أخواله، أوالد ال
كان كاظم الغيظ، أبي النفس، كريم الشيم، : "اهللا، عند ذكره للشيخ كاظم ما نصه

وكان مجدا في . عالي الهمم، ورع تقي نقي، ذو أخالق رائقة، ومحامد فائقة
العلم، مجتهدا به، عذب الذوق والمشرب، عدل السليقة، حسن الخليقة، مقداما 

ولم أعثر على مؤلف له، وعقب , ودودعابدا زاهدا، وفيا بالعهود والوعود، 
  ".فارسمه

  .        وترجمه الشيخ آغا بزرك في الكرام البررة ناقالً نص اليتيمة، ولم يزد
، ودفن في مقبرة  ه١٢٤٧ة         والظاهر انه ممن قضوا في الطاعون سن

  .)١( الكائنة في محلة التل في الكاظميةاألسرة،
  
  
  
  

                                                
: ، الكرام٤/٢٦٢: ، التكملة٧٤: المحقق الشيخ أسد اهللا الكاظمي:  من مصادر ترجمته)١(

 .١٨٣/ ٢: ، اليتيمة٣/٢٦١
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   الكاظميلشيخ أسد اهللابن امحمد مهدي الشيخ  -١٠
 ه١٢٤٦ -١٢١١ 

بن الشيخ أسد اهللا بن الشيخ إسماعيل بن ) مهدي(        الشيخ محمد مهدي 
  .  محسن بن مجد الدين بن معز الدين األنصاري التستري، الكاظمي

        ولد في الكاظمية ما بين الظهر وأذان العصر، من يوم السبت السابع 
 وهو أكبر ، وبها نشأ وترعرع، ه١٢١١ من سنة عشر من شهر محرم الحرام

وقرأ كذلك على أعالم البلدة وأفاضلها . أوالد أبيه، تربى في حجره وأخذ عنه
في ذلك العصر، حيث كانت الكاظمية تعيش إحدى عصورها الذهبية، 

رجي، والسيد عبد فباالضافة إلى الشيخ أسد اهللا، كانت مدرسة السيد محسن األع
، حتى حاز مراتب العلم العليا، )ان الشيخ مهدي أحد تالمذتهكو(اهللا شبر 

  .وأصبح من رؤساء الدين والدنيا
        هاجر المترجم إلى النجف األشرف، وأخذ عن أخواله األفاضل أوالد 
الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء، ثم رجع إلى الكاظمية والزم خاله الفقيه 

  . وتخرج به-في الكاظمية وقتهاالذي كان  -الشيخ موسى بن الشيخ جعفر 
        قال معاصره وزميله في الدرس، السيد محمد بن مال اهللا بن معصوم 

ومنهم العالم : "القطيفي، الحائري عند ذكره تالمذة السيد عبد اهللا شبر ما لفظه
الفقيه، والوحيد النبيه، أفضل الفقهاء على اإلطالق، ورئيس العلماء في زمانه 

أفضل نواب األئمة، وأشرف المتكفلين بأيتام األمة، ذو الصولة التي ال باإلتفاق، 
قدس (تجارى، والعظمة التي ال تبارى، المولى األلمعي، شيخنا الشيخ مهدي 

  ".، خلف العالمة األواه، شيخنا الشيخ أسد اهللا)سره
، ال  رئيساًكان جليالً: "        وقال السيد محمد علي الموسوي في ترجمته

 عند الملوك وأرباب س به أحد في الرئاسة والسياسة، عظيم الشأن، مقرباًيقا
وكان الناظر ال . الدول الخارجية، ذو أقوال مسموعة، وأوامر ونواه مطاعة
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يستطيع إمعان النظر في ذاته، لما احتوت من الهيبة والعزة والشموخ في الرفعة 
وتتمنى الوزراء بعض وكان إسطوانة تخضع الرؤساء لجاللة قدره، . واإلباء
كان ماضي الحكم، مطاع األمر والنهي، ساعيا في الخيرات، معتمدا في . فخره

الملمات، إذا رام أمرا من أمراء العصر ال يرد، وال يجوهو . ه من أحد بالردب
 من وزراء العصر ونقل أن أحداً. عالم عامل، فاضل كامل، ورع تقي نقي

ليه في حوائج الناس، وكشف إألف رقعة منه  ما يقرب من عشرين أخرج يوماً
مهماتهم، ودفع ملماتهم، وانجاز مآربهم، كاطالق مسجون، ووفاء دين مديون، 

  ".وغير ذلك مما بسببه كان لهم منه الركون
 عند ، مطاعاً كبيراً جليالًكان رئيساً: "        وترجمه السيد حسن الصدر، فقال

ي ترويج الشرع وقضاء الحوائج، من فحول  فاألمراء وأولياء األمور، ساعياً
  ".الرجال المعدودين في عصره

كان أديباً فاضالً، : "       وترجمه الشيخ محمد أمين الخوئي في مرآته، فقال 
وكان جيد الذهن، حسن الفهم، دقيق . فقيهاً متبحراً، بارعاً في األصول وغيره

رد الفروع على األصول، الخاطر، نقي األسلوب في االستدالل واالستنباط، و
  ".وكان ممدوح السيرة، جليل القدرة، وجيهاً مقبوالً
هو شبل ذاك األسد، ونجله : "        وترجمه الشيخ راضي آل ياسين فقال

وي الحجة، له مع بعض ، طلق اللسان، ق وقوراًكان عالماً. األكبر األسد
  ".رة تدل على كثير علم، ووفير فهممعاصريه مناظ

  .   )١(ول من دفن في مقبرتهم وهو أ،ه١٢٤٦الكاظمية، سنة بتوفي         
  .، وموسى، ومحمد جوادأسد: وخلف ثالثة أوالد هم

                                                
، ٤١: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، ترجمة السيد عبد اهللا شبر:  من مصادر ترجمته)١(

، مرآة ٦٣-٥٩: ، المحقق الشيخ أسد اهللا الكاظمي٣/٥٤٥: ، الكرام١٠٢-٦/١٠١: التكملة
 .٢/١٨٠: ، اليتيمة٢/١١٨:  اإلماممشهد، ٢/١٣٠٦: الشرق
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  ونقش خاتمهانموذج من خط الشيخ مهدي بن الشيخ أسد اهللا
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  آل األزري

فـيهم التجـار، والعبـاد      . وجاللة وثـراء          وهم بيت فضل وعلم وأدب      
وكان جدهم األعلى تاجراً ببغداد يبيـع       . الصلحاء، والمشتغلين بالعلم، واألفاضل   

  . األزر
  : )١(قال المرحوم الحاج عبد الحسين األزري في مقال له        

 بيت علم وثراء، ويظهر من ورقة الوقف المشهورة بوقف بيـت            ؛بيت األزري 
 أن أسرة هذا البيت كانت تقطن بغداد        ،لحجج الشرعية القديمة  األزري، وبعض ا  

وقد اشتهر من بينهـا  . أما قبل ذلك فال نعلم عنها شيئا. منذ أكثر من ثالثة قرون 
وكان لهما أخ ثالث أكبر منهمـا        .الشيخ كاظم، والشيخ محمد رضا    : علمان هما 

ر لـه الـسيد   ويوجد في مكتبة المغفـو  .  هو الفاضل الشيخ يوسف األزري     ،سناً
 مؤلف للشيخ يوسف المذكور في علم النحو شبيه بكتاب قطر           ،حسن صدر الدين  

هذا ما ألفه الشيخ يوسف بن الحاج محمـد         ": الندى البن هشام، كتب على ظهره     
ومن هذا الكتاب تأكـدنا أن هـذه األسـرة     ،"بن مراد األزري البغدادي التميمي   

 الشيخ يوسف هذا ولدين هما الـشيخ  وقد أعقب. ترجع إلى قبيلة تميم في العراق 
 وكان األول منهما أديبا وشاعرا، وقفنا على بنـد لـه            .مسعود، والشيخ راضي  

  .شبيه بالبند المعروف للشاعر ابن الخلفة
 أو  )٢(والظاهر أن الحاج مراد هو الذي لقب باألزري، ولعله كـان يبيـع األزر             

  . "يحوكها

                                                
  . ه١٣٦٤ الغري الصادر في جمادى الثانية سنة من مجلة) ١٤(نشر في العدد  )١(
لبسنه كالعباءة، وهو مؤلف من قطعتين، تتـزر المـرأة          ت النساء   ت كان .األزر جمع إزار   )٢(

 . وقد زال استعماله في العراق بعد زوال الحكم العثماني،بواحدة، وتتجلبب بالثانية
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 وهي من جملـة أوقـاف       ، من بغداد   في محلة رأس القرية            كانت دارهم 
. وقفها عليه وعلى أخوته   أ التي   ،)والد الشيخ كاظم   (الحاج محمد بن الحاج مراد    

، وقد حصل نزاع بين المرتزقـة فـصفي الوقـف     ه١١٥٩تاريخ الوقفية سنة    و
  .حسب قانون التصفية

 إال من النساء، وأن الموجـودين علـى          هذا البيت   انقرضت أعقاب          وقد
 أوالد نركز بنت فاطمة بنت الحاج يوسف بن الحاج محمد           ؛القسم األول : ينقسم

  : وأوالدها الذكور األزري،
عبد الكريم المتوفى سنة :  عن ولدين هما  ،  ه١٣١٠ الحاج أحمد المتوفى سنة      -١

  .  ه١٣٣٠حميد المتوفى سنة و ، ه١٣٢١
محمد و ،نعبد الحسي :  عن ولدين هما   ،  ه١٣١٤ الحاج يوسف المتوفى سنة      -٢

  . ه١٣٤١المتوفى سنة 
  .  عن ثالث بنات، ه١٣٠٦ الحاج علي المتوفى سنة -٣
  . الحاج حسين-٤

 أوالد حسين بن آمنة بنت الشيخ كاظم بن الحاج محمـد األزري،             ؛ القسم الثاني 
  : وهم
  . عن أربع بنات، ه١٣٣٥ الحاج حمودي المتوفى سنة -١
عبـد  و ،عبد الحـسين : والد، هم عن خمسة أ،  ه١٣٥٨ علوان المتوفى سنة     -٢

  .  وثالث بنات،عبد اللطيفو ،عبد الخالقو ،عبد األميرو ،المنعم
  . جواد-٣
  . بنت توفيت عن ذيبان وشقيقته-٤
  

        والمقبرة التي ضمت مجموعة من أعالم األسرة، تقـع أمـام الـصحن             
ها القبـر   تقابل الحجرة التي في   الكاظمي الشريف، من جهته الجنوبية الشرقية، و      
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 ويضمهما فـي الوقـت الحاضـر    ،المنسوب إلى علم الهدى الشريف المرتضى     
   . ه١٤٢٦سنة وكان آخر تجديد للبناية . سقف واحد

        ونقل الكثير من المؤرخين والمحققين، ان السيد الشريف المرتضى قـد           
ومنهم السيد حسن الصدر، والشيخ محمد حـسن        . نقل إلى كربالء، ودفن هناك    

  .ياسينآل 
وقبره مشهور مشيد فـي     : "إال ان السيد محمد بن السيد علي نقي الحيدري، قال         

الكاظمية، ويذكر بعض المؤرخين انه نقل إلى كربالء، هو وأخـوه الرضـي،             
ولكن المرحوم الحجة المحقق الثبت، عمنا األكبر، السيد        . ودفنا إلى جوار أبيهما   

ؤكد فـي بعـض مخطوطاتـه ان         ي - وهو آية في هذا الباب     –محمد الحيدري   
الشريف المرتضى قبره في الكاظمية، مع أخيه الشريف الرضـي، وان اللـذين           

  .)١("نقال إلى كربالء رجالن آخران يلقبان بالمرتضى والرضي
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                
  .٢/٩٦:  طرائف الحكم ونوادر اآلثار)١(
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  الشيخ كاظم االزري -١١
   ه١٢١١ -١١٤٣

يم بـن          الشيخ كاظم بن الحاج محمد بن الحاج مراد بن مهدي بن ابـراه      
  . عبد الصمد بن علي، التميمي نسباً، واالزري لقباً، البغدادي مولداً ومسكناً

.   ه١١٤٣ في غرة جمادى األولى سنة        ببغداد، في محلة رأس القرية           ولد  
درس العلوم العربيـة، ومقـداراً      .  سبع سنوات، ثم مشى    وبقي في طفولته مقعداً   

ء عصره، ولكنـه ولـع فـي األدب،         غير قليل من الفقه واالصول على فضال      
  .وأخذ ينظم الشعر ولم يبلغ العشرين عاماً. وانقطع عن متابعة الدرس

  أديبـاً   حكيمـاً   متكلماً كان فاضالً : "        قال السيد حسن الصدر في ترجمته     
تقدم على كل شـعراء عـصره فـي كـل           . ، ال يبارى وال يجارى     مفلقاً شاعراً
جالء فضالء عصره، معظمـا عنـد الـوزراء         وكان هذا الشيخ من ا    . المشرق

وات والعلماء، حتى ان السيد بحر العلوم المهدي الطباطبائي كـان يقدمـه    لبيگوا
وكان يراه بالعين التي كان اإلمام الـصادق        . على العلماء االجالء اذا دخل عليه     

يرى بها هشام بن الحكم لما كان يظهر من حسن مناظراته مـع             ) عليه السالم (
وبراعته في الكالم معهم في االمامة في ذلك العصر الذي كان سـوق             الخصوم  

الخصوم فيه قائما والتقية شديدة، ومع ذلك كانت كلمته هي العليا ونصرته للدين             
  . قوية

كان سريع الجواب، حاد الذهن، متبحرا في الحديث والتاريخ، طويل الباع فـي             
  . قالكالم والتفسير، وفي علم المقاالت والسير والفر

كان لحسن  . له مع علماء أهل السنة مناظرات وحكايات تجري مجرى الكرامات         
  . محاضراته ال يملكون من أنفسهم اال المصافاة، وله فيهم شعر كثير

كان من حسنات ذلك العصر وأركان الطائفة المحقة، ولسانها وسنانها وسـيفها            
  ". وكان قصير القامة سمينا ال يفارقه السالح. ويمينها
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 كان  .كان قصير القامة مع سمنة فيه     : "       وقال الحاج عبد الحسين األزري     
،  ومـن أبـرز صـفاته الجـرأة    .سريع الخاطر، حاضر النكتة، وقـاد الـذهن    

فمن ذلك أنه لما قتل عبـد اهللا الـشاوي          . والصراحة المتناهية، والشواهد كثيرة   
 كالرثاء المـألوف،     رثاه بقصيدة ليست   ،  ه١١٨٨بأمر من الوالي عمر باشا سنة       

   ".بل كانت ثورة عارمة على الوالي وحكومته
:         وعده الشيخ السماوي في الطليعة من شعراء الشيعة، وقال في ترجمته          

كان فاضال، يزّل الفكر أن يصل إلى سمته، وتقصر العبارة عن صفته ونعتـه،              "
شـاعر حلـو    وأديبا أقسم األدب بالمثاني، أن ال يكون له في عصره ثـاني، و            

صياغة األلفاظ، فخم جزالة المعاني، بديع صناعة المقاصد، أكثر من مدائح أهل            
  ".ومراثيهم، حتى عد من صنايعه) ع(البيت 

        وحج بيت اهللا الحرام سنة نيف وستين ومائة بعد االلف، وزار قبر النبي             
  :وله في حجه قصيدة مطلعها). عليه وعليهم السالم(واالئمة 

  مطي فقد وفدت على الحمى    أنخ ال 
 

  والثم ثـراه محييـا ومـسلما       
 

  :وهو صاحب الهائية الشهيرة
  لمن الـشمس فـي قبـاب قباهـا        

 

  شف جسم الدجى بـروح ضـياها       
 

وكانت تزيد على الف بيت، أكلت األرضة جملة منها وبقي منها ما فـي أيـدي            
 التخميس  وقد خمسها الشيخ جابر الكاظمي، الشاعر الشهير، وطبعت مع        . الناس

صـلى  ( تغزل في مقدمتها بما يقارب الخمسين بيتا، ثم مدح النبي            .بشكل مستقل 
 ويبدو أنه قد    . بمائة وثالثين بيتا، وخص بالباقي اإلمام عليا       )اهللا عليه وآله وسلم   

  . تفرغ خالل السنين الثالث أو األربع األخيرة من حياته لنظم هذه القصيدة
 بعنـوان   ) بيـروت  –كويت  (التوجيه االسالمية    دار    ديوانه ت        وقد طبع 

م، حققه وقدم لـه وأعـد تكملتـه،     ١٩٨٠/  ه١٤٠٠سنة  ) ديوان االزري الكبير  (
  .شاكر هادي شكر
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        وتروى له نوادر كثيرة منها؛ انه قدم إلى النجف لزيارة أمير المـؤمنين             
ـ             )ع( ادق ، واجتمع عليه األدباء والشعراء من أهل الفضل، ومـنهم الـسيد ص

الفحام، فلم يوفه حقه من االستحسان، ولم يزد على أكثر من كلمة موزون، فقال              
  :  له أموزون هذا؟ وأنشأ يقول

  عرضت در نظامي عند من جهلوا     
  فلــم أزل الئمــاً نفــسي أعاتبهــا

 

  فضيعوا في ظالم الجهل موقعـه     
  من باع دراً على الفحام ضـيعه      

 

، ودفـن فـي       ه١٢١١ولـى سـنة             توفي في بغداد في غرة جمادى اال      
الكاظمية في مقبرتهم المعروفة، تجاه القبر المنسوب إلى السيد المرتـضى فـي             

  .السرداب المقابل لقبة السيد، وفيه قبر الشيخ كاظم وأخوته وآبائه
  :)١(وقد أرخ عام وفاته الشيخ كاظم آل نوح بقوله

  خطب دهى فمادت األرض لـه     
ــاء عــصره   أمــات شــيخ أدب

 

ــه أصــي  ــويمن ــالم العل   ب الع
ــه  ــاظم االزري"تاريخـ   " أكـ

 

  :)٢( فقال،ذكره الشيخ محمد السماوي في ارجوزته

،   ه١٢١٣عارف الرجال انه تـوفي سـنة        ، وفي م  ١٢٠١ومجموع التاريخ هو    
  .)٣(ولعل كل ذلك من سهو القلم

                                                
 .٣/٨٤٠: اظم آل نوحديوان الشيخ ك )١(

 .٦٩: صدى الفؤاد )٢(

، ١٣-٩/١١: ، األعيـان  ٥/٢١٥: ، االعالم ٣٧-٦/٢٦: أدب الطف : من مصادر ترجمته   )٣(
: ، الذريعـة  ٢٣١: ، حـوادث بغـداد    ٢٦٥-٤/٢٦٣: المقدمة، التكملـة  : تخميس االزرية 

، ٢/٢٣: ، الكنـى وااللقـاب    ٢٧٣-٣/٢٧٢: ، الكرام ١٣٩-٢/١٣٦: ، الطليعة ٩/٦٩ج١ق
 .٢٨٠-٢٧٤: ، النفحات القدسية٨/١٣٩: ، معجم المؤلفين١٦٣-٢/١٦١: ارف الرجالمع

  أخي السنا والكوكـب الـدري     
ــاجح  ــرة الجح ــد والعت   ألحم

  "راح الكـاظم  "شمال فـأرخوه    
 

  وكالهمـــام الكـــاظم االزري 
  فاز بمـا روض مـن مـدائح       
ــاظم ــو ن ــار وه   وراح لألطه
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وكان للشيخ كاظم اخوان فاضالن؛ أحدهما اكبر منه وهو الشيخ محمد يوسـف             
أبو الشيخ مسعود الشاعر المعروف وابـو الـشيخ راضـي الفاضـل االديـب       

واآلخر الشيخ محمد   .    ه١٢٤٦المصنف، المتوفى هو وأخوه سنة الطاعون سنة        
  ).ستأتي ترجمته(رضا 
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  االزري الشيخ محمد رضا  -١٢
    ه١٢٤٠ -١١٦٢

بن عبد الصمد بن  محمد رضا بن محمد بن مراد بن مهدي بن ابراهيم        
  . التميمي،علي االزري البغدادي

وقد لقبوا .  الشيخ كاظم االزري الشاعرخوأ. بغدادفي   ه١١٦٢        ولد سنة 
. المنسوجة من القطن والصوفبيع االزر   يتعاطى كان ألن جدهم باألزري
 بل هم منهم من قبل  بغداد للتجارة، وآل االزري اليوم ليسوا منهم أباًاسكنو

  .االمهات
ديبا نبيال، وشاعرا جليال، وهو عند أكان فاضال : "        قال السيد في التكملة

 وليس عندي ببعيد النه جارى خيه الشيخ كاظم،أشعر من أأهل العلم باالدب 
عليه (ربابها، نظمها في مدح أمير المؤمنين أالمعلقات السبع، وفاق فيها على 

  .كان من عجائب الزمان، ونوادر الدهر). السالم
له . على درجة الحسن والجودة، ال يجارى وال يبارىأوالحق ان شعره في 

 الوهابية بكربالء كل ديوان شعر كله مليح، ورأيت له قصيدة يرثي بها وقعة
  . "شطر منها تاريخ، وهي من عجائب الشعر

وله قصيدة يهنئ بها بعض اخوانه في عرس ولده من البغداديين كل شطر منها              
مهدي بحر العلوم كل شطر فيها      محمد   السيد    استاذه وله قصيدة يمدح به   . تاريخ

  :هامن ،١٢٠٥تاريخ سنة 
  هو السيد المهدي كساب فـضلها     

   العلـم امـسى متوجـا      نبيه بتاج 
  

   الـسيادة والـصدر    مـر نبيل له ا    
  واكرم بملك تاجه العلـم ال الـدر       

  

  :وللشيخ محمد علي االعسم تقريظ عليها
  بـدائع مـدح كـل بيـت قــصيدة    

  كمـل بهجـة   أكسته من الممـدوح     
  وحل استماعا للورى وبه الـسحر       

  شباه بها يحـسن الـشعر   أمحاسن  
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  وفي كل مصراع شـهدن حروفـه      
  

  لينـا بـه الفخـر     إ زجىأبان من   
  

  .وكل شطر منها تاريخ أيضاً
  : ه١٢١٥وله مؤرخا وفاة السيد أحمد العطار الحسني سنة 

  مــصاب تكــاد الــشم منــه تميــد
  وغاشية ألقت علـى الـدهر كلكـال        

  :وقال في ختامها
  مقاعد صدق عند ذي العرش مكنت     
ــوا ــة أرخ ــا دار المقام ــا نح   ولم

  

  وتخبو له زهر النجـوم وتخمـد        
  ما بالصواعق تحـشد   فزجت غما 

  
  فال ملكها يبلى وال العيش ينفـد      

  "له مقعد في محفل الخلد أحمـد      "
  

بلـغ   النجفية نسخة خطية من ديوانـه، ي               وفي مؤسسة آل كاشف الغطاء    
  .صفحة، ناقصة اآلخر) ٥٠(عدد صفحاتها 

في مقبـرة آبائـه فـي       شيع إلى الكاظمية، ودفن     ، و   ه١٢٤٠توفي سنة           
  . ة السيد المرتضى في سوق الكاظمينجوار قب

وأرخ .  ولعله من سهو القلـم     ،  ه١٢٢٧قال السماوي في الطليعة انه توفي سنة        
، إذ قـال بعـد      )١٢٣١(سنة وفاته في ارجوزته صدى الفؤاد، وأثبت انها سنة          

  :)١(ذكره ألخويه الشيخ كاظم والشيخ يوسف
  وكأخـيهمـا محـمد الرضــا   

ـ        ـا كأنـه من كاظـم قـد ورث
  نعم لقد أوصـاه عنـدما قـضى      

  

  حبيب آل المصطفى فصل القـضا       
  حسن النظام في المـديح والرثــا   

  )٢("أوصى محـمد الرضا  "فأرخوا  
  

                                                
 .٦٩: صدى الفؤاد )١(

-٥/٣٩٩: لـة ، التكم ٩/٢٨٣: ، االعيان ٢٦٦-٦/٢٦٠: أدب الطف : من مصادر ترجمته   )٢(
ــة٤٠٠ ــة٧٠-٩/٦٩ج١ق: ، الذريع ــرام٢٤١-٢/٢٣٥: ، الطليع ــم ٥٦٧: /، الك ، معج

  .٩/٣١٣: المؤلفين
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خـيهم  أخيه الشيخ كاظم االزري، والعقب مـن        أوهو دارج ال عقب له ك     
االكبر محمد يوسف االزري أبي الشيخ مسعود الشاعر المعروف المتوفى          

 الشيخ راضي االديب الفاضل المصنف المتوفى سـنة  ، وابي  ه١٢٤٦سنة  
  . ، سنة الطاعون ه١٢٤٦
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   الشيخ مسعود األزري-١٣
١٢٤٦ -٠٠٠٠  

        الشيخ مسعود بن الشيخ يوسف بن محمد بن مراد بن مهدي بن ابراهيم             
  . بن عبد الصمد بن علي التميمي نسبا، واالزري لقبا

لـه  . فاضل اديب، وشاعر لبيـب    .  عصره، وفضالء مصره           أحد علماء 
  . كتب ومؤلفات وديوان شعر

كـان أديبـاً شـاعراً      : "        ترجمه الشيخ آغا بزرك في الكرام البررة وقال       
  ".كامالً

، وقفنا علـى     شاعراً أديباً: "        ذكره السيد األمين في ذيل ترجمة أبيه، فقال       
  ". للشاعر ابن الخلفة بالبند المعروفبند له شبيهاً

، ودفـن   )١٢٤٦(        توفي سنة الطاعون عام الف ومائتين وست واربعين         
مع والده واعمامه في مقبرتهم المعروفة تجاه قبة السيد المرتضى فـي سـوق              

  . الكاظمين
وكان له اخ اسمه الشيخ راضي من العلماء المصنفين أيضا توفي في الطـاعون    

  . المذكور
د السماوي في ارجوزته صـدى الفـؤاد، بعـد ذكـره ألبيـه              قال الشيخ محم  

  :)١(وأعمامه

  .حيح، وما ذكر أوالً هو الص)١٢٣٣(ومجموع التاريخ هو 
  :ثم قال في أخيه الراضي

                                                
 .٦٩: فؤادصدى ال )١(

  خـير بقـية لخـيـر خلـف
  وعاش في تقوى وزهد وورع

  " الغـرب"وفـلّّ منه أرخـوه 
 

  وكالفتى مسـعود بن يوسـف 
  قد فاق في علم وفضل وبرع
  وكان كالسيف ثناه الضـرب
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  .، ولعله من سهو القلم)١٢٣٤(ومجموع التاريخ هو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
: ، الكرام ٩/٧٠ج١ق: ، الذريعة ٦/٥٥: ، التكملة ١٠/٣٢٤: األعيان: من مصادر ترجمته   )١(

٣/٥٠٠.  

  ذي الفضل والمحاسـن الوضـي     
  بـقـيـة اآلبـاء والجـــدود   

  ) ١("الراضي زجا مسعودا  "فأرخوا  
 

  وكأخيه الراضي والمرضــي     
  بادر مـع شقـيقه المـسـعود    
  قد جذّ منهـما الحمام العــودا     
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   الشيخ يوسف األزري البغدادي-١٤
  ه١٢١١ -٠٠٠٠

          الشيخ يوسف بن الحاج محمد بـن مـراد بـن مهـدي بـن ابـراهيم                 
  .ابن عبد الصمد االزري، البغدادي

        ولد في بغداد ونشأ بها، وهاجر إلى بلد العلم النجف األشرف، وأقام بها             
 من العلـم والفـضل،       وافراً اًمدة، قرأ مقدمات العلوم حتى أكملها، وتناول قسم       

وأصبح في عداد أهل الفضيلة، ومن اساتذته فيها الـسيد محمـد مهـدي بحـر      
  .العلوم

 كـان فاضـالً   : "        قال السيد في األعيان، والشيخ السماوي في الطليعـة        
، معروف الفضل، معتمد القـول،      ناسكاً ، وكان تقياً  ، مشاركاً  بارعاً ، وأديباً جامعاً

  ".نب، ظاهر الحال في العبادةمحترم الجا
ان عالمـاً فاضـالً     ك: "        ترجمه الشيخ آغا بزرك في الكرام البررة وقال       

ر من أخيه الشيخ كـاظم األزري، صـاحب القـصيدة الهائيـة             أديباً، وهو أكب  
  ".المشهورة، وكذا من أخيه الشيخ محمد رضا

نخبـة  : "لسيد في التكملـة قال ا . و        له بعض اآلثار العلمية في الفقه والنح      
وهي عنـدي  . لفها في النجف األشرف في اثناء تحصيله، ثم شرحها   أالنحو التي   

. بخطه وشرحها الممزوج، وهو شرح دال على كمال فضله في علـم العربيـة             
  ". وكان له مصنفات أخر تلفت في الطاعون. ١١٧٠فرغ منه سنة 

وله من  .  الزيني مراسالت ودية   وكانت بينه وبين السيد محمد    .  شاعراً كان أديباً 
  :قصيدة

ــسبي  ــد ح ــي آلل محم   حب
ــرهم  ــوتي وذك ــودادهم ق   ف
  وهم أماني إن خـشيت لـدى      

 

  في كل ما ألقـى بـه ربـي         
  في كل يـوم ينجلـي شـربي      
  يــوم القيامــة مثقــل الــذنب
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، ورثاه الـسيد محمـد الزينـي بقـصيدة            ه١٢١١        توفي في بغداد سنة     
  :مطلعها

  ن لوعة يجدي  بكيت لو ان الدمع م    
 

  ونحت لو ان النوح يشفي أخا الوجد       
 

  :وقال في التاريخ
  وقد سكن الجنات يوسـف أرخـوا      

 

  "ليوسف مكنا المنازل فـي الخلـد      " 
 

  :وقال السيد الزيني مؤرخا
  أصبحت الجنان مثوى يوسـف    
ــه ــتعن إذا أرخت ــد اس   باألح

 

  والحور والولدان فيها صـحبه     
  "ليوسف أكرم مثـوى ربـه     "

 

  ).١٢١١ (ليصبح ) أي يضاف واحد (حد، وباالستعانة باأل)١٢١٠ (التاريخو
 :)١(قال الشيخ السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد، بعد ذكره ألخيه الشيخ كاظم

وفـي التكملـة   ". يغب فـرد "، ألنه قال   )١( بعد طرح    ١٢١١ومجموع التاريخ   
  .ولعله من سهو القلم) ١٢٢١(، وفي األعيان )١٢١٢(

  . وهو والد الشيخ مسعود، والشيخ راضي
  
 

 
  
  

  
                                                

 .٦٩: صدى الفؤاد )١(

-٢/٤٤٤: ، الطليعـة  ٢٨٥-٦/٢٨٤: ، التكملـة  ١٠/٣٢٤: األعيان:  من مصادر ترجمته   )٢(
 .٢٩٦-٣/٢٩٥: ، معارف الرجال٤٤٥

  والفضل في العلــوم والكمـال     
  وحّل معـه فـي ضـريح نـاظم        

  )٢("يوسف غاب كوكبه  "قد أرخوا   
  

  وكأخـــيه يوســـف الجـــمال 
  قد فاض من بعد أخيـه الكـاظم       

  فـثم موكــبه   " فـرد "فان يغب   
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٥٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  بيت األعرجي

رج بن الحسين االصغر بن زين العابدين       ععرجية، ذرية عبيد اهللا األ    األ        
 .علي السجاد بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علـيهم الـسالم              

    .اُسر عريقة، وبيوتات مجيدة، تمأل العراق واآلفاق
 إال   مـسلماً  من السادة الحسينية المنتشرة في العالم، إذ ال ترى بلداً                 وهم  

كانوا أقمارها، حتى قـال     ظ، أقبلت عليهم الدنيا ف    وهم فيه شموس، وسعداء حظو    
 .لكثرتهم) السماء هللا واألرض لبني عبيد اهللا: (الناس

فكان منهم نقباء البلدان، وعلماء اإلسالم، وشعراء األندية الفخمة، بزوا بجودهم           
اآلخرين، وعال صيتهم على السنين، ومنهم بالعراق بقية، فيهم الكفاية والعـدد،            

   . طير السعدوعليهم يرف
  :)١(        قال الشيخ السماوي في ارجوزته

نـسب كـريم، واُرومـة زاكيـة،        : "قال الدكتور حسين علي محفوظ    و        
بيـوت عاليـة    .  رفيع وعمومة نجيبة، وخؤولة عتيقة، وعنصر شريف، ومحتد      

العماد، وأسر بعيدة الصيت، وأعراق ماجدة، تعتز جميعا بآباء عظام، وجـدود             
فيهم الملوك والسالطين والرؤساء واألمراء والكبراء والوزراء، والنقبـاء         . كرام

والقضاة والعلماء والفقهاء واالدباء والشعراء، والكتاب والمؤلفـون، والـسادات          
عـصار  األزمنة واالمكنـة، وغـصت بمـآثرهم األ       مألت آثارهم   . واألشراف

  .)٢("مصارواأل
                                                

  .٥٤: صدى الفؤاد )١(
 .١: نذكرى المحسني  )٢(

  من كل ليث في الخطـوب صـائل       
ــافي  ــالعالء الكـ   وآل راض بـ

  

  وأسـر األعـرج فـي الفـضائل     
  كـــآل محـــسن وآل كـــاِف
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تفاصيل  ،  ه١٣٣٢ السيد جعفر االعرجي النسابة، المتوفى سنة        اتلفمؤ فيو        
 فـي أنـساب العتـرة    البلد االمـين  ك،  أسرته، وتراجم رجالها   كثيرة عن أحوال  

 الـسلوك   وعبر أهل  األكرمين، ونفحة بغداد في نسب السادة األعرجية األمجاد،       
  .وغيرها في تداول الدنيا بين الملوك،

  :نسبهم
، الذي تناول حياة         قال السيد حسن الصدر في كتابه ذكرى المحسنين

هو السيد : في نسبه الشريف وحسبه المنيف: "وأحوال السيد محسن األعرجي
االمام المحسن بن الحسن بن مرتضى بن شرف الدين بن نصر اهللا بن زرزور 

صر بن منصور بن ابي الفضل النقيب عماد الدين موسى بن علي بن ابي بن نا
الحسن محمد بن عماد بن الفضل بن محمد بن احمد البن بن االمير محمد اشتر 
بن عبد اهللا بن علي بن عبيد اهللا بن علي الصالح بن عبيد اهللا االعرج بن 

ن الشهيد بن علي الحسين االصغر بن االمام زين العابدين علي السجاد بن الحسي
  .بن ابي طالب، صلوات اهللا وسالمه عليهم

  .)١("كذا وجدت سرد نسبه الشريف بخط يده على ظهر كتاب جوامع الجامع
 بن راضـي بـن   )٢(السيد عبد المهدي  : موقد نظم نسبهم الشريف حفيده            

  :قال .حسين علي بن محمد بن جعفر بن المرتضى األعرجي الحسيني النجفي

                                                
 .٢٨ :ذكرى المحسنين )١(

 ،، نظم الشعر واشتهر به، وكان سـريع االرتجـال      بارعاً ، وخطيباً  رقيقاً  شاعراً  كان أديباً  )٢(
 - وكان كاسباً-ه  ونشأ به على أبي، ه١٣٢٢ولد في النجف سنة     . فكهاً ، ظريفاً  غيوراً شهماً

كـان لخالـه الـشاعر       .كاءفأودعه عند احد الكتاتيب، ومنذ الصغر الحت عليه عالئم الذ         
 الفضل في تعهده برعايته الفائقة وتدريبـه علـى           الخطيب، المجيد الشيخ قاسم المال الحلي    

مات غرقاً في نهر الحلة، ونقل إلى النجف ودفـن          . له ديوان شعر كبير مخطوط    . الخطابة
 . ه١٣٥٨ شهر رجب ١٥في وادي السالم، عصر الخميس 
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ــ ــديأول م ــد المه ــول عب   :ا يق
ــدائم  ــسالم ال ــصالة وال ــم ال   ث
  من خصهم رب الـسماء بالـشرف   
ــق  ــع الخل ــى جمي ــرفهم عل   ش
ــة  ــة القيام ــي عرص ــم ف   وإنه
  بذا روى الـراوي عـن المختـار       

  لجنــة الفــردوس بعــد المــوت( 
  قل للـذي عـن الـصواب حائـد        
  زكى اله العـرش مـنهم عنـصرا    
  في نـسب مـن هاشـم وضـاح        
ــسب  ــذاك الن ــى ل ــن انته   ومم

ــه  ــم ل ــبع وه ــن األوالد س   م
  سن، راضي، علـي، حـسن     ومح

ــصاحب  ــب ب ــصول(ملق   )المح
ــن    ــر الفط ــب يحي ــه مناق   ل

  نها الـذي قـد جـاء مستفيـضا        م
ــل(فجــاءه    مــن طهــران) الخلي

  وهــو طبيــب حــاذق موصــوف
  ـ حيث على الح ى دعـى اإلمـام    م  

  اخرجي عنـه بـال تعطيـل      : قال
ــي  ــه لطف ــن بني ــي م ــم عل   ث

ــد و ــبله محمـ ــر وشـ   جعفـ
  )بـد المهـدي   ع(وإنني المـذكور    

ــل     ــرش بك ــد ذا الع ــدأحم   حم
  للمـــصطفى وآلـــه األكـــارم
  إذ لهم العـدو بالفـضل اعتـرف       
  بالمــصطفى الطهــر بنــي الحــق
  لهم علـى كـل الـورى الكرامـة        
  حديث صدق صـح فـي األخبـار       
ــي   ــل بيت ــل أه ــا ادخ   )أول م

  دليـل شـاهد   ) قـل ال  (في قولـه    
  لـورى مجدا كمـا شـرفهم بـين ا       

   علــى الــسماك والــضراحيعلــو
  الشهم رفيع المنـصب   ) المرتضى(

  فــر، مهــدي األكــرممحمــد، جع
ــسن  ــه مح ــه الفقي ــسن ابن   والح

ــارح  ــائل(وش ــول) وس   األص
ــسن  ــسان الل ــرس الل ــا ويخ   فيه
ــضا ــالده مري   مــذ كــان فــي ب
ــان   ــام للمكـ ــدعوة اإلمـ   بـ
ــروف   ــه مع ــي فن ــرب ف   مج
  موسى بن جعفـر الفتـى العـالم       
ــل   ــد الخلي ــشبت ي ــك ان   أو ب
  حبر شهير الفـضل غيـر مخفـي       
ــد   ــي األمج ــد عل ــن محم   واب

ــداد  ــي ع ــه ف ــى إلي ــدأنم   الول
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ــد   ــاء واألج ــن اآلب ــي م   ادول
ــسبي ــه مــن ن ــدأ ب ــا اب   أول م

  ذي الشيم ) علي(بن  ) الحسين(نجل  
  والمجتبى) المرتضى(نجل الشريف   

  زاكـي الحـسب   ) نصر اهللا (سليل  
  )ناصـر (نجل الهمـام األلمعـي      

ــاليقين   نجــل الفتــى المــشهور ب
  خـار والـشيم   ذي الف ) علي(نجل  

  )الهـادي (نجل الفتى الذي سـمي      
  شـديد البـاس   ) الفضل(لفتى  انجل  

  نجل الهمـام الهاشـمي األطهـر      
  ذي القـدر العلـي    ) عبيد اهللا (نجل  

ــد اهللا(نجــل  ــاني) عبي   وهــو الث
  وهـو األعـرج   ) عبيـد اهللا  (نجل  
  األصغر المفـضل  ) الحسين(نجل  

  ذاك ابن عم المـصطفى المختـار      
ــاً ــم أزف خاتمـ ــالميثـ    سـ

ــدي  ــسالم األب ــصالة وال ــم ال   ث

 

ــبع و ــدادس ــدى الع ــشرون ل   ع
ـ       أبـى ) الراضـي (فإنني أبـدأ بـ

  الكـرم ) جعفـر (بن  ) محمد(نجل  
  لـه كـان أبـا     ) نشرف الدي (من  

  سامي الرتب ) رزرزو(نجل الفتى    
  ذي المفاخر ) المنصور(نجل الفتى   

  أبى الفضل عمـاد الـدين     ) موسى(
  ل والنـدى خـضم    من في النوال آ   

ــى  ــذب الفت ــل المه ــادع(نج   )م
   الـبن أبـى العبـاس      )حمـد أ(بن  

  األشــرالنــدب األميــر ) محمــد(
  )علي(نجل أبى الحسين ذي المجد       

ــي(نجــل  ــصالح الج) عل ــانال   ن
ــأرج  ــان ي ــذكره الزم ــن ب   وم

  )يعل(بن  ) الحسين(بن  ) علي(ابن  
ــار  ــسادة األطه ــداة ال ــو اله   أب

ــ ــرام اًضمح ــا الك ــى قرائه    إل
  علــى النبــي المــصطفى محمــد

 

 –ددها، فقد أنشأها السيد نـصر اهللا األعرجـي   أما المقبرة التي نحن بص            
 إذ اقتطع بيتاً من داره، وأعده مدفناً للسيد محسن وولـده، واخـتط              -كما سيأتي 

  .قبراً لنفسه مما يلي رجلي السيد محسن
        تقع هذه المقبرة خلف العتبة الكاظمية المقدسة مـن جهتهـا الـشمالية،             

كانت شاخصة، وعليهـا قبـة، وهـي    و. وتعرف بمقبرة السيد محسن األعرجي  
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 ومعهـا المـسجد     -لكنهـا أزيلـت     .    ه١٤٠٠معروفة تزار، إلى حدود سـنة       
.  بعد ذلك، بحجة وجود مشروع لتطوير المنطقة المحيطـة بالعتبـة          -والمدرسة

وعـسى أن يلتفـت     . وهي اآلن ضمن الصحن الجديد، الذي لم يكتمل بناؤه بعد         
ه المقبرة، ويضعون مـا يـدل عليهـا،         القائمون على مشروع التوسعة، إلى هذ     

  . ويشير إليها
  :)١(        وذكر الشيخ السماوي مدرسة السيد محسن في ارجوزته، فقال

 السيد نـصر اهللا، ثـم دفـن الـسيد محـسن      في المقبرة         وأول من دفن    
  .األعرجي بعده، وهكذا توالى الدفن، فدفن بها بعض ذرية السيد محسن

 ١٢٤٧-١٢٤٦أقول ولعل بعض الذين توفوا من هذا البيت، بالطاعون سـنتي            
، قد دفنوا في هذه البقعة، ولكن لعدم ورود النص علـى      )سترد تراجمهم والذين  (

  .ذلك، لم يترجموا هنا، لذا اقتضى التنويه
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٥٧: صدى الفؤاد )١(

ــسن  ــوم الل ــي ذو العل   األعرج
  قــد بعثــرت آثارهــا مــن بعــده
ــا   ــن أهله ــم م ــوه إذ ه   إال بن
  فتحــزن القلــب وتبكــي األعينــا

  

  وكــالتي شــاد بناهــا المحــسن 
ـ           دهفهي قديمـة البنـا فـي عه

ــا ــم يكــن يحــل فــي محله   فل
  تبدي إلى النـاس احتجاجـاً بينـا      
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 السيد أحمد بن السيد محسن األعرجي  -١٥
  ه١٢٤٧ -٠٠٠٠

  .         السيد أحمد بن السيد محسن بن السيد حسن بن المرتضى، األعرجي
  .        شأ فيها مكباً على تحصيل العلوم        ولد في الكاظمية، ون

كان عالماً فاضالً، زاهداً عابداً، تخرج على       : "        قال السيد جعفر األعرجي   
والده في األصول والفقه والحديث، ومات بالطاعون سنة سبع وأربعين ومائتين           
وألف في مشهد الكاظم، ودفن في تربة أبيه الموقوفة عليهم في مشهد الكـاظم،              

 .)١("، وال عقب لهوراء الجامع المحسني
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .البلد األمين في أنساب العترة األكرمين: ادر ترجمتهمن مص )١(
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 السيد حسن بن السيد محمد مهدي األعرجي  -١٦
  ه١٣٠٦ -١٢٤٥حدود 

        السيد حسن بن السيد محمد مهدي بن السيد حسن بن السيد محسن 
  .األعرجي، الكاظمي

، ثم ل، ونشأ بين يدي أبيه، فترعرع في التحصي ه١٢٤٥        ولد حدود سنة 
  . درس الشيخ محمد حسن آل ياسينحضر أخيراً

في نسب السادة ) نفحة بغداد(        ذكره النسابة السيد جعفر األعرجي في 
  ".، كريم النفس، سخي الطبع جواداً فاضالًكان عالماً: "األعرجية األمجاد، فقال
الي كان جليل القدر، رفيع المنزلة، عزيز النفس، ع: "وقال في البلد األمين

  ".الهمة، عالماً فاضالً ديناً
، حسن السيرة، لطيف  وقوراًاًكان سيد: "        وقال الشيخ راضي آل ياسين

سافر في دوره المتوسط إلى رشت . المحاضرة، شديد الحب والشفقة على أوالده
 من ثمان سنين، وكان يدوام اشتغاله حتى في من بالد العجم، فبقي فيها نحواً

  ".من شواهد اجتهاده وجده الحريين باالكبارالسفر، وهذا 
        ترجمه الشيخ آغا بزرك مرتين، األولى في الكرام البررة، وقال فيها ان 

كان . عالم جليل: "وأخرى في نقباء البشر، وقال فيها!  ه١٢٨٩وفاته كانت سنة 
د من المراجع في الكاظمية، ومن العلماء المروجين للدين، الساهرين على تشيي

وقام مقامه ولده السيد !!  ه١٣٢٠توفي حدود . دعائم المذهب وأركان الشريعة
  .ولعل ذلك من سهو القلم !!!حسن صهر الميرزا ابراهيم السلماسي

، ودفن  ه١٣٠٦ جمادى اآلخرة سنة ١٤        توفي في الكاظمية، ليلة الجمعة 
  . يخ راضيعند أبيه في مقبرة جدهم الكبير في الكاظمية، كما قال الش

ورثاه جمع من االدباء منهم الشيخ حسين البالغي، والسيد محمد بن السيد جواد             
م الدجيلي، والشيخ محمد حسين بن      لكاظمي، والشيخ كاظم بن عبد الداي     العاملي ا 
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شـقيق الـشيخ عبـد المحـسن     (محمد علي المعروف ببوست فروش الكاظمي   
ولألخيران مجموعة قصائد   . ظميوالشيخ عبد الحسين آل أسد اهللا الكا      ) الكاظمي

منشورة في الجزء األول من كتاب شعراء كاظميون للـشيخ محمـد            (في رثائه   
  ).حسن آل ياسين

  :ومما جاء في مطلع إحدى قصائد الشيخ عبد الحسين آل أسد اهللا قوله

السيد محمد رضا، والسيد إبراهيم، والسيد أحمد، والسيد        : وخلف خمسة بنين هم   
محمد، والسيد مهدي، وامهم السيدة زهراء بنت السيد حسن بن السيد علي بـن              

  . بن علي بن المرتضى األعرجي) سيد لطفي(السيد عبد اللطيف 
  
  
  
  
  

                                                
، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، شعراء ١٢- ٩/١١: ادب الطف: من مصادر ترجمته )١(

- ١٤٠: ، نفحة بغداد٣٥٧- ١/٣٥٦: ، الكرام٢٧٤-١/٢٧٢ و ٢٦٠-١/٢٥١: كاظميون
  .١/٤٤٤: ، نقباء البشر١٤٢: ، النفحات القدسية١٥٧

  ورمت فؤاد الدين أسـياف المحـن     
  

  من بعـده كـال وإن قامـت بمـن     
  زهر الرياض وتلك خضراء الدمن    

   أمن هـو قانـت لـيال كمـن         كال
  

  حي الكرام وناِد فيـه مـن ظعـن        
  )١(" لفقد أبـي محمـد الحـسن       أبداً

  

  طرقت تبث الموت طارقة الزمن     
  :ومنها

ــا ــرب أعالمه ــوم ليع ــال تق   ه
  تعس اُأللـى قـد سـاجلته وانـه     
        ما قست فيه سواه علمـا أو تقـى  

  :وقال في التاريخ
  يا مدلج األنضاء وخداً عج إلـى      

  قد الكتـاب ولـم يعـد      أال ف "أرخ  
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  )المقدس( السيد محسن بن السيد حسن االعرجي -١٧
   ه١٢٢٧ -١١٣٠

  .السيد محسن بن حسن بن مرتضى بن شرف الدين الحسيني األعرجي
وشرع في دراسة علوم العربيـة  . ، ونشأ بها   ه١١٣٠ولد في بغداد سنة     

وبعض المقدمات األخرى، وهو مشغول بالكسب والتجارة، ولمـا نيـف عـن             
  .لعلوم الدينيةاألربعين ترك التجارة، وهاجر إلى النجف األشرف لتحصيل ا

االغا محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني، والسيد محمـد          : من أساتذته 
  .مهدي بحر العلوم، والشيخ سليمان بن معتوق العاملي

صـاحب  (الشيخ يوسف البحراني    : ويروي عن عدة من المشايخ األكابر، منهم      
 ،لطباطبائيالسيد بحر العلوم ا   ، وعن االغا محمد باقر البهبهاني، وعن        )الحدائق

صاحب (وعن الشيخ سليمان بن معتوق العاملي، وعن الميرزا أبي القاسم القمي            
  . وغيرهم،)القوانين

الـوافي  والمعتصم،  ، و المحصول:         صنف كتباً كثيرة، ورسائل عدة منها     
 وسائل الشيعة إلى احكام الشريعة،     و مقدمات الحدائق، ، وتزييف   في شرح الوافية  

شـرح   و رسالة في مسألة البراءة واالحتيـاط،     الرجال، و عدة  و،  الغرر والدرر و
شرح فقهـي علـى اوائـل       ، و على معامالت الكفاية للسبزواري بطريق التعليق     

  . ، وغيرهااالستبصار
عليـه  (وقد نظم الشعر، ومن شعره في أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب               

  ):السالم
  أو الفخــر اال مــا رقتــه مراتبــه

ـ      تفادت مكاسـبه أو المجد اال ما اس
  
  وصيين بل نفس النبـي ونائبـه      ـ

  هل الفـضل اال مـا حوتـه مناقبـه         
ــه  ــادت يمين ــا اف ــود اال م   أو الج

  :ومنها
ـ       أعلي     ميـر المـؤمنين وسـيد الـ
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  :قصيدته الدالية المعروفة، ومطلعها) عليه السالم(ومن شعره في اإلمام الحسين 

صاحب مفتـاح   (السيد عبد اهللا شبر، والسيد جواد العاملي        :         من تالمذته 
العاملي، والسيد صدر الدين العاملي، والـشيخ       ، والشيخ حسين محفوظ     )الكرامة

 عبد الحسين األعسم، والسيد محمد باقر الرشتي، والشيخ محمد تقي االصفهاني           
، وجملة من أوالده وأوالد أخوته، وغيـرهم مـن األعـالم            )صاحب الحاشية (

  .والفضالء
 ،السيد محمد باقر الرشتي االصفهاني    ك :ويروى عنه جماعة من االجالء            

 والسيد عبد اهللا شبر     ،الشيخ محمد تقي االصفهاني   و ،والسيد صدر الدين العاملي   
  .والشيخ أحمد سبط الوحيد البهبهاني، وغيرهم كثير ،الكاظمي

ماميـة المحققـين    عالم مـن علمـاء اإل     أحد األ : "        قال السيد في التكملة   
لتحريـر، جيـد    مام في العلوم االدبية، حـسن ا      إالمؤسسين في الفقه واالصول،     

التقرير، بليغ العبارة، جزل الكالم، فحل الفحول في كل االصول، رجالي مـاهر      

ــد  ــهســلمته لألأوق   عــادي كتائب
وما القـى هنـاك محاربـه       وبدر   

  
ــه أل ــوم نوادب ــا أو تق ــد فيه   حم

ــه  ــسه وتحارب ــن نف ــراوده ع   ت

  

   بنفـسه  هـم واسـى النبـي     يأترى  
ــين  ــوم حن ــوعهمأذ إوي ــاد جم   ب

  :إلى أن يقول
  فمن ذا الذي لم يأل في النصح جهده       

   ولـم تـزل  ومن طلق الـدنيا ثالثـاً    

 

  ونار غدا بـين الـضلوع وقودهـا    
  سر الكالب اسـودها   أوتخضع في   

  اك خـدودها   وتدمى بعـد ذ    جهاراً
  

ــوم ردت شــهودها   لعمــرك اال ي

  

  دموع بدا فـوق الخـدود خـدودها        
ــدها أ ــام عبي ــادات االن ــك س   تمل

  والد النبـــي حقوقهـــاأوتبتـــز 
  :ومنها

  وما قتل السبط الـشهيد ابـن فـاطم        
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ومحدث باهر فقيه متضلع، قل في المتأخرين مثله في التحقيق والتدقيق، وفقـه             
  . )١("كلمات الفقهاء وفقه الحديث

 وصار  ، وتميز في التصنيف والتدريس في حياة شيوخه       ،فاق أهل طبقته          
 الشيخ أبي علي الرجالي في أول كتابه منتهى         قال.  اجالء علماء ذلك العصر    من

اني امتثلت في ذلك أمر السيد السند والركن المعتمد، المحقـق           : المقال ما لفظه  
المتقن، موالنا السيد محسن البغدادي النجفي الكاظمي، وهو المـراد فـي هـذا             

 في   هذا الشيخ أبو علي كتابه   وقد ألف   . ء العصر حيثما اطلق   جالّأالكتاب ببعض   
  .)٢(السيد بحر العلوموا محمد باقر البهبهاني غ االيهحياة استاذ

حوال، عنـد ذكـر    البهبهاني، في مرآة األ  غاحمد سبط اال  أذكره المولى           
لقـاب، وسـاللة    وتشرفت فيها بخدمـة مقـدس األ      " :علماء بلد الكاظمين، قال   

مجتهدين، جنـاب الـسيد الـسند، محـسن         األطياب، عمدة المحققين، وزبدة ال    
  . )٣( العالم النحرير، والفاضل العديم النظير.البغدادي
البحـر  " : الجنـات   فـي روضـات    نساريامحمد باقر الخو  وقال السيد           

 السيد أبو الفضائل، محـسن      .ماميإالطامي، والحبر النامي، ومفخر كل شيعي       
كان رحمه اهللا تعالى،    . دار سالمي بن الحسن، الحسيني، االعرجي، الكاظمي، ال     

 في االصول المحقـة، ومعطيـا       فاخم دهره بأسره، محققاً   أفاضل عصره، و  أمن  
  .)٤("للوصول إلى الفقه حقه، مع انه اشتغل بالتحصيل في زمن كبره

 بعـض المناقـب     )٥()ذكرى المحـسنين  (        وذكر السيد حسن الصدر في      
  :والكرامات للسيد األعرجي، ومنها
                                                

  .٤/٣٠٢: لتكملة أمل اآلم )١(
  .٣٩: ذكرى المحسنين )٢(
 .٣٥: ذكرى المحسنين)  ٣(
  .٣٦: ذكرى المحسنين)  ٤(
  .وهي رسالة في ترجمة السيد محسن االعرجي )٥(
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وكـان مـن االعـاظم      (رسل له مع المال باشـي       أن السلطان فتح علي شاه،      ا"
اربعمائة تومان، وكان يظن المال باشي ان السيد سيزوره، فلـم يـر       ) المتكبرين
انـه  : ان السيد محسن ما جاءنا، فقالوا له      : عيان البلد أفقال لبعض   . ثرأمن ذلك   

 )١(وايصال هدية الخاقان   ،ال يدخل على احد، قال اذن فال بد لي من الرواح اليه           
اليه، فتوجه إلى دار السيد، فلما جاءها وجدها مسدودة، فدق الباب فخرج بعض             

ال : فاخبر الـسيد، فقـال لـه      . قل للسيد ان المال باشي قد جاءك      : ولده، فقال له  
قل له قد جاءك باالمانة اربعمائة      : يمكن المالقاة في هذا الوقت، فقال المال باشي       

فتحيـر المـال   . فليرجع: سلطان فتح علي شاه، فاخبر السيد فقال له      تومان من ال  
 انه يخرج إلى الـصالة      :كيف الحيلة بهذا السيد؟ فقالوا له     : باشي وتعجب، وقال  

فجاءه في المسجد واخبره الخبر واخرج التوامين،       . في المسجد، فانتظر خروجه   
انا واموال الـسلطان،    ال اقبل ال اقبل، ما      : فنظر اليه السيد شزرا مغضبا، وقال     

 قل له هو للفقـراء ال لـك،   :قم يا مؤمن، فاشار للمال باشي بعض من معه، قال 
هذا الحاج المشكي وكيل الفقراء، ندفع له كل ما جاءنا لهـم            : فقال له ذلك، فقال   

 فـي   فاودعها اليه، فدفعها إلى الحاج المشكي، وكتب عن لسان الـسيد قبـضاً            
عربية قد وصلنا من مال السلطان كـذا وكـذا خلـد اهللا    المبلغ، وفيه ما معناه بال  

فلما وقف السيد على ما في الورقة، قـال للمـال           . ملكه، وانا داعي دولته فالن    
تكذب وانت من اهل العمامة، انا ادعو بدوام ملك الظالم، ورمى الورقـة             : باشي

ـ       : اكتب ما تحب، قال   : من يده، فقال له المال باشي      د ال، ولكن اكتـب انـت؛ ق
مهر في الورقة، فكتـب     أوصل من السلطان فتحعلي شاه مبلغ كذا للفقراء، وانا          

  .)٢("ومهر السيد

                                                
وليس . اسم لكل ملك خقنه الترك على انفسهم أي ملكوه ورأسوه كما في القاموس     :  الخاقان )١(

  .من العربي في شئ، وهو لفظ تركي
 .٥٥-٥٤: نذكرى المحسني)  ٢(
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سنة  شهر رمضان ١٩، يوم )ع(توفي في داره في بلد الكاظمين         
 .وصلى عليه ولده االكبر السيد كاظم .نلتسعيبعد ان ناف على ا ،ه١٢٢٧

وضع الذي أعده لنفسه قرب مسجده  ودفن في الم،وبكته العلماء ورثته الشعراء
 يزوره اً، معروفاً مزاروكان. عند بابه الصغيرة في المرفوعة، وبنى عليه قبة

  .)قدس سره ونور ضريحه( للتبرك به  والناسالعلماء
  :، ولعلها من قصائد مراثيه ستةمن تواريخ سنة الوفاة، التي تضمنت رثائهو

،  جنة الفردوس اجر المحسن:الثاني، و بموتك محسن مات الصالح:األول
،  نعت المدارس والعلوم لمحسن:الرابع،  جنة الفردوس دار لمحسن:الثالث

صبح محسن عند مليك أ :السادس،  وزين في الجنات قصر لمحسن:الخامس
  :هو ، من قصيدة في رثائه بيتاًوقيل .)١(مقتدر

   :)٢(محمد السماوي في ارجوزتهقال الشيخ 

، )توفي في حياة أبيـه    (السيد علي   :  أوالد علماء أعالم منهم    )٣(        وكان له 
  .سيد محمد، والسيد كاظم، والسيد حسنوال

                                                
 كما ال يخفى ان كل من الجمل الست السابقة عند حسابها بحساب الجمل، يكون مجموعها )١(

  .، وهي سنة الوفاة١٢٢٧يساوي 
 .٦٣:  صدى الفؤاد)٢(

: ، التكملـة  ٤٧-٩/٤٦: ، األعيـان  ١٨٣-٦/١٧٦: أدب الطـف  :  من مصادر ترجمتـه    )٣(
 /١: ، شعراء كاظميون  ١٠٥-٦/١٠٤: ، ذكرى المحسنين، روضات الجنات    ٣٠٦-٤/٣٠٢
-٢/١٧١: ، معارف الرجـال   ٣٠٩-٣/٣٠٧: ، الكرام ١٦٤-٢/١٦٠: ، الطليعة ١٢٢-٩٧
  .١/١٦١: ، معجم رجال الفكر١٧٣

  للطــالبين وســعيه مــشكور  
 

  دعها لصاحبها فها هو محـسن      
 

  زاكي األصول والفـروع المـتقن    
ــعارا  ــه ش ــوى ل ــذ التق   واتخ
ــان صــافيا   ارخــه فــاض للجن

 

  وكالشريف األعرجي المحـسن     
  قـد جمـع العلـوم واآلثــارا    
  رمى الـدنيات وفـاض سـاعيا      
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  انموذج من خط السيد محسن األعرجي
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  السيد محمد بن السيد فضل األعرجي  -١٨
   ه١٣٢٢ -٠٠٠٠

        السيد محمد بن السيد فضل بن السيد حسن بن السيد محسن االعرجي، 
  .الكاظمي

  .م انتقل إلى الكاظميةث. ةد في النجف األشرف، وأقام بها مد        ول
هو ابن الفضل وصاحبه، له جاه ومنزلـة        : "        قال الشيخ راضي آل ياسين    

تلمذ على الشيخ محمد حسين الكاظمي فـي النجـف، وجـاء إلـى      . عند الناس 
وله كتاب في رد الصواعق المحرقـة       . الكاظمية وبقي عالماً مؤلفاً إلى ان توفي      

  ".البن حجر
كان سيداً جليالً نبيالً وقوراً، حـسن       : " علي الصدر بقوله           ووصفه السيد 

أدركته شيخا طويـل القامـة، فيـه انحنـاء يـسير، خفيـف          . السيرة، محترماً 
  ".  وكان قليل االختالط بالناس. العارضين

 ودفن في مقبرة جـده      .ه١٣٢٢        توفي في الكاظمية في شهر صفر سنة        
  .)١(السيد محسن

  : موخلف خمسة أوالد ه
  .السيد جعفر، المتوفى في حياة أبيه -
السيد باقر، وكان سيداً جليالً كريماً، سكن عفك والدغارة، وكانت له بها             -

 ٢٤تـوفي فـي     . رئاسة ووجاهة، وألهل تلك الناحية به اقتداء ووثاقة       
  . ه١٣٤٩شهر صفر سنة 

السيد إبراهيم، وكان سيداً حسن األخالق، طيـب األعـراق، مختلطـاً             -
. يحب األدب، ويحفظ الـشعر والنتـف األدبيـة        . يْألف ويْؤلف بالناس،  

                                                
 .٥٣٣-٤/٥٣٢: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، الحقيبة: من مصادر ترجمته ) ١(
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وحدث بعض من كان له به صلة، انه كانت له يـد فـي الروحانيـات                
  .، كما أخبر ولده السيد علي ه١٣٣٣وتوفي سنة . وقراءة المضمر

السيد كاظم، وكان سيداً ظريفاً، يحـب األدب والـشعر ويـأنس بـه،               -
. واوين رؤساء البلد ال تخـل منـه  ود. ويحضر المجالس التي يكون بها    

 – التي هي مقابل بلد الكاظمية       –وفي السنين األخيرة انتقل إلى الكرادة       
وأقام بها يبلغ المسائل عن رسالة آية اهللا السيد أبي الحسن األصـفهاني             

  .ألهل تلك المنطقة
السيد مير علي، وأمه كريمة السيد الشريف الجليل العالم الفاضل الـسيد       -

وهـو شـاب    .  السيد محمد آل السيد محسن المحقق األعرجي       علي ابن 
  . مهذب، اتخذ الكسب له مهنة، وله في السوق دكان يتجر به
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 عرجياألالسيد محمد بن السيد محمد مهدي  -١٩
  ه١٣٢٢ -٠٠٠٠

        السيد محمد بن السيد محمد مهدي بن السيد حسن بن السيد المحسن 
  .االعرجي، الكاظمي

        ولد في الكاظمية، ونشأ على أبيه، وأعالم أسرته، وجد في تحصيل 
  .وكانت تلمذته فيها على بعض أعالم الكاظمية. العلوم الدينية

سكن منطقة الفيلية مدة من الزمان، كان فيها مرجعاً ألهلها، يرجعون إليه في 
 .وله أوالد وأحفاد مشتغلون. أمورهم كلها

توفي بماسبذان يوم : "فر األعرجي النسابة في األساس        قال السيد جع
، وصلى عليه مصنف الكتاب، وأودع  ه١٣٢٢السبت شهر جمادى األولى سنة 

في مشهد علي الصالح، وحمل الى مشهد الكاظم، ودفن عند والده وجد أبيه في 
  .)١("مقبرتهم

  .صدر وآغا ونور وعباس وجالل ورستم:         وله أوالد منهم
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٥٢٥: األساس ألنساب الناس: من مصادر ترجمته )١(
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 السيد محمد مهدي بن السيد حسن األعرجي  -٢٠
   ه١٢٧٩ -١٢١٨

بن السيد محسن بـن الـسيد حـسن                  السيد محمد مهدي بن السيد حسن     
  .االعرجي، الكاظمي

 . ه١٢١٨ سنة         ولد في الكاظمية

 اشتغل على الشيخ العالمة الشيخ إسـماعيل بـن        : "        قال السيد في التكملة   
الشيخ أسد اهللا، وهاجر إلى النجف، وتلمذ على الشيخ صاحب الجواهر، والشيخ            

وله من األخير إجازة وصفه فيها بالـسيد الـسند،          . حسن صاحب أنوار الفقاهة   
ال يشك في فضيلته وغزارة علمه، وزيادة تقواه، وكثرة ورعه، وطـول            : وقال

، وقـوة عظيمـة فـي    باعه، ومزيد إطالعه، وال شبهة في ان له ملكة مستقيمة        
  . إلى آخر ما ذكر.. مسائل الحالل والحرام في طريق اإلستقالل

سكن في أواخر عمره جصان،     .         كان هذا السيد مهاباً جليالً وقوراً متكلماً      
وكان له عدة اوالد، أجلّهم السيد حسن، كان من تالمذة الشيخ محمد            . وبها توفي 

  ".حمدحسن آل ياسين، وابنه اآلخر السيد م
، ]مـن النجـف  [رجع السيد إلى الكاظمية    : "        قال الشيخ راضي آل ياسين    

فتُلقي من أهلها بكل إكبار وإعظام، بيد انه آثر االنزواء عن مواطنيه مدة كـان               
زال متطيبـاً    عندهم، ثم قضت له األحوال بصرف بقية أيامه في جصان، فمـا           

، وقد اعتنى فيها بواجباته فـي  )فكل مكان يلبث العز طيب(مكثه هناك وال جرم     
وتوسـعت لـه    . أمثالها، وهو أكبر من ضمته علماً وفضالً وتقـوى وصـالحاً          

المرجعية في تلك األطراف، فأحسن لهم الزعامة، وعمل رسالة لعمل المقلدين،           
  .انتشرت هناك في أيامه

  ".وكان سيداً شهماً أبي النفس، عالي الهمة، شديد النكير على أهل المنكرات
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 ونقل إلى الكاظمية، ودفن مع جده فـي         ،  ه١٢٧٩        توفي في جصان سنة     
  .)١(مقبرته

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
: ، الكـرام ٤٩٧-٥/٤٩٦: وراق الشيخ راضي آل ياسين، التكملـة أ: من مصادر ترجمته  ) ١(

٣/٥٥٧.  
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 السيد نصر اهللا بن السيد محمد األعرجي -٢١
  ه١٢٢٧  قبل-٠٠٠٠

السيد نصر اهللا بن السيد محمد بن مسافر بن علي بن أحمد بن فخر         
  .الدين علي بن حسن األعرجي

: " ال السيد جعفر األعرجي النسابة في كتابه البلد األمين عند ذكره        ق
كان جليل القدر، من أهل العلم والورع والتقوى، وكان من خواص أصحاب 

في األيام التي كان يستعمل التجارة، في أيام أبيه ] السيد محسن[عمي العالمة 
د من عظماء السيد حسن، وعميه السيد علي والسيد مصطفى، وكانوا في بغدا

وكان السيد نصر اهللا شريكاً لعمي العالمة في درسه، اال ان عمي . تجارها
كان منهمكاً في تحصيل العلوم، شديد الحرص على االفادة ) قدس سره(

ثم ان السيد العالمة . واالستفادة، والسيد نصر اهللا شديد االهتمام بأمر التجارة
م، وانقطع إلى الشيخ الجليل العالمة ترك التجارة وارتحل بأهله إلى مشهد الكاظ

الشيخ سليمان العاملي، وتخرج عليه، حتى برع في جميع العلوم، وامتاز من 
  .بين األقران

وكان السيد نصر اهللا المذكور يزور السيد العالمة مرة في االسبوع، وكان اذا 
يد وكان الس. أتاه لزيارته، جاءه بما يقتضيه من المؤونة إلى االسبوع اآلتي

اني ما اخترت التجارة إال إلعانة السيد محسن، ولوال ذلك : نصر اهللا يقول
 ".لتركتها والزمت حضرته، واخترت االقامة بخدمته

:         وقال السيد جعفر في كتابه الدر المنثور في أنساب المعارف والصدور          
 كان معاصراً للسيد الجليل السيد محسن األعرجي، وكان السيد محـسن يحبـه            "

وكان السيد نصر اهللا المـذكور مـن        . حباً شديداً، وكان يعتمد عليه اعتماداً تاماً      
  .السادة المتمولين، كثير المال، كثير الخير



٧٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

        حدثني ابن عمي العالمة السيد محمد بن السيد حسن بن الـسيد محـسن    
ن ، ان السيد نصر اهللا المذكور اشترى ألف كتاب دفعة واحدة م           )قدس اهللا سره  (

وبنى له مسجداً في مـشهد      . ماله بأعال قيمة، وأوقفها على السيد محسن وذريته       
  . الكاظم، وهو المسجد المعروف بمسجد السيد محسن

وأول من صلى به بعد اتمامه، السيد المقدس السيد محسن، وبعد وفاته صلى به              
 ، وبعد وفاته صلى بـه الـسيد       )الجامع(ابنه السيد العالمة السيد حسن صاحب       

، وكان تلميذ السيد حسن بن السيد       )والد المصنف (العالمة محمد بن السيد جعفر      
ثم صلى به الفقيه المولى محمد علي بن المولى مقصود علي،           . محسن المذكور 

بطلب من بعض بني السيد حسن بن السيد محسن، اذ لم يكن فـي ولـد الـسيد          
نبيه، السيد محمد مهدي بن     محسن أحد يليق باالمامة غير السيد الفقيه، والعيلم ال        

  .السيد حسن، وكان قد هاجر إلى جستان
وبعد وفاة المولى محمد علي بن مقصود علي بقي مهجوراً لم تنعقد فيه جماعة،              
حتى نشأ الشيخ الفاضل، والمقدس الباذل، المولى الفقيه، والشيخ النبيـه محمـد             

ثم اعتزل  .  الزمان علي بن الشيخ عبد العزيز الخالصي، فأقام يصلي به مدة من          
الناس، وترك الجماعة ألخيه العالم العامل، والفقيه الكامل الـشيخ حـسين بـن              

، وأمـا اآلن فظنـي ان الـشيخ         )قدس اهللا روحه  (الشيخ عبد العزيز الخالصي     
  .راضي بن الشيخ حسين المذكور يصلي في موضع والده
 مدفناً للـسيد محـسن              ثم ان السيد نصر اهللا اقتطع بيتاً من داره، وأعده         

فاتفق انـه تـوفي قبـل    . وولده، واختط قبراً لنفسه مما يلي رجلي السيد محسن       
، فواروه في الموضـع الـذي أعـده         ]  ه١٢٢٧أي قبل سنة    [السيد محسن بمدة    

 .)١()"عليه السالم(لنفسه، وله عقب في مشهد الكاظم 
                                                

كتاب البلد األمين وكتاب الدر المنثـور للـسيد جعفـر األعرجـي        : من مصادر ترجمته   ) ١(
  . والكتاب الثاني طبع مؤخراً).مخطوطة(
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  السادة الحيدرية

من .         ذرية السيد حيدر بن السيد إبراهيم بن السيد محمد العطار، الحسني          
وهم من األسـر  ). وقد مرت ترجمته (أعالم الرئاسة والعلم والتأليف في عصره       

 . العربية العلمية األدبية العريقة النبيلة المجيدة

الحسن المجتبى، ابـن أميـر       وهم من السادة الحسنية، يرجع نسبهم إلى اإلمام         
  ).عليهما السالم(المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب 

أميـر  " حميـضة "        كان أول قادم إلى العراق من أجداد األسرة، الشريف          
ادر الشريف حميضة الحجاز    وقد غ .    ه٧٢٠مكة، المتوفى في العراق قتيالً سنة       

سـرة المالكـة فـي الحجـاز         جد األ  – تاركاً الحكم ألخيه رميثة      ،ه ٧٠١سنة  
وحكى ابن عنبة في كتابه عمدة      .  حقناً للدماء  -والعراق سابقاً، وفي األردن حالياً    

ما زلت أسمع بحمالت علي بن أبي       : "الطالب، عن القائد األمير طالب األفطسي     
  . )١("حتى رأيتها من السيد حميضة معاينة) عليه السالم(طالب 

  ":أول قادم"يدة بعنوان قال السيد طالب الحيدري من قص
ــدودِ  ــه وجـ ــاٍء لـ ــراِب آبـ   بتـ
ــرودِ  ــتْ بب ــاِت ازده ــن القداس   وم
ــر ورودِ  ــي األرِض نث ــالؤها ف   أش
ــهيدِ  ــر ش ــتَ ظه ــهيٍد تح ــدا ش   وي
ــصودِ  ــذُل بالمق ــوال الب ــاز ل ــا ف   م

 

  الئـذاً " حميـضةُ "قصد العراقَ أبـي      
ــوِرهم  ــشرفتْ بقب ــبالد ت ــثُ ال   حي
  في كـِل موقعـٍة مالحـم وزعـتْ        

ــي ح ــميةُ تلتق ــدماء الهاش ــثُ ال   ي
  قصد الشهادةَ فـارتوى مـن كأِسـها       

 

، وإليه تنسب أرض      ه٩٣٤المتوفى سنة   " عطيفة"        ومن أجدادهم الشريف    
كان أميراً للحـج، ونقيبـاً للطـالبيين،        . الواقعة بين الكاظمية وبغداد   " العطيفية"

  .هجريوسادن الحضرة الكاظمية المشرفة، في القرن العاشر ال
                                                

  .١٤٤: عمدة الطالب )١(
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 - جد الـسيد حيـدر     –    ه١١٧١        وإلى السيد محمد العطار، المتوفى سنة       
آل الحيـدري، وآل    : ، وهـم   في بغداد والكاظمية   تنتهي البيوتات الحسنية الستة   

، وآل  )الـسادة (، وآل حمندي    )السادة(الهادي، وآل السيد عيسى، وآل المراياتي       
  . لبغدادي أيضاًالراضي، ويعرف بعضهم بالعطار، والحسني، وا

  :نسبهم
: ، في ترجمة السيد حيـدر     في تكملة أمل اآلمل           قال السيد حسن الصدر     

 ابن السيد محمد بن علي بن سيف الدين         ،براهيم الكاظمي إالسيد حيدر بن السيد     "
بن رضاء الدين بن سيف الدين بن رميثة بن رضاء الدين بن محمد علـي بـن           

ء الدين بن مرتضى بن محمـد بـن حميـضة           عطيفة بن رضاء الدين بن عال     
بي نمي نجـم  أبن الشريف ا ، الملقب عز الدين المكنى بأبي محمد ،الشريف بمكة 

بن الـسيد علـي بـن       ا ،بي محمد الحسن سعد الدين    أبن الشريف   ا ،الدين محمد 
دريس بن مطاعن بن عبد الكـريم       إبن  ا ،بي عزيز األمير  أالشريف قتاده النابغة    

بن علي بن أبي محمد عبـد اهللا        ا ،بي عبد اهللا  أين بن سليمان    بن عيسى بن الحس   
بي الحسن موسـى  أبن ا ،كبر الحراني الثائر بمكة   بن أبي جعفر محمد األ    ا ،القود
بي الحـسن موسـى   أبن ا ،بن العبد الصالح أبي محمد عبد اهللا الرضا       ا ،برشاأل

مـام الحـسن    بن اإل ا ،بن الحسن المثنى  ا ،بي محمد عبد اهللا المحض    أالجون بن   
علـيهم  (بن أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب            ا ،السبط المجتبى 

م عبد اهللا المحض فاطمة بنت الحـسين بـن          أ، فهو حسني حسيني ألن      )السالم
  . )١("أمير المؤمنين

        وللسيد علي نقي الحيدري كتاب في بيان نسب أسرته، قال الـشيخ آغـا    
في بيان نسب آل السيد حيدر بن إبراهيم        )  الحيدرية الدوحة: "(الذريعةبزرك في   

 بسوق  ، لكونه نازالً  لجليل الشهير بالسيد أحمد العطار     العالم ا  ،بن محمد بن أحمد   

                                                
  .٢/٥٥٢ :تكملة أمل اآلمل )١(
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 ألفه حفيده المعاصـر المولـود حـدود         . الحسنى الحسيني  ،العطارين في بغداد  
يدر ن السيد ح  وهو السيد علي نقي بن السيد أحمد بن مهدي بن أحمد ب           ) ١٣٢٥(

، ده السيد حيدر ويسميه بهـذا االسـم  وكنت قد سألته أن يجمع ذرية ج  . المذكور
حمـد العطـار    لكنه بعد الشروع أتعب نفسه حتى ظفر بجـل ذراري الـسيد أ            

  .)١(")بالدوحة األحمدية(، فيحق أن يسمى المتفرقين في األقطار
جيـد، نـسبه           وقد نظم الشاعر السيد طالب الحيدري، سليل هذا البيت الم  

  :قال فيها ،١٢/٤/٢٠٠٣، تاريخها )٢(في ارجوزة
ــدي   ــٍة وأرت ــفَ نجم ــع أل   أخل
ــورِ  ــدني بنـ ــاؤه ترفـ   ظلمـ
ــدا    ــٍر للمبت ــن خب ــشاً ع   مفتِّ
ــوِد ــِب الوجـ   مـــصدقاً بواجـ
ــسي  ــدليِل نف ــاهدتك بال ــد ش   ق
  يا رافـع األفـِق وباسـطَ الثـرى        

 

ــدي     ــي أبت ــم إن ــسِمك الله   بب
ــسحورِ   ــسٍم م ــٍق مطل ــي ُأف   ف

  هــيم فــي وديــاِن غــٍي وهــدىأ
  آمنـــتُ إيمانـــاً بـــال تقليـــِد
ــِل درسِ  ــٍك وطوي ــِد ش ــن بع   م
    ولستُ مـن يـؤمن دون أن يـرى        

* * * * *  
ــِم ــى الهواش ــوِل وفت   فحــُل الفح
        ـهه فـيهم يـسيُل ِحكْمشـعر من  
  ــصهباء ــذِة ال ــي الل ــا ف   كأنه
ــراثِ    ــن الت ــاه م ــوز دني   كن
ــرا   ــَل الكثي ــر فع ــاَل الكثي   ق

  الـسيفَ واللــسانا " يِنالحـس "مـع  
ــارِ   ــود الن ــورِة ع ــان للث   وك

ــدري ا  ــب"لحي ــِم" طال ــن هاش   ب
  أهِل البيتِ "شاعر "   همبيـِت العـص  

  ــصماء ــدائح الع ــه الم ــيهم ل   ف
ــاميع ِمــ  ــى مج ــيإل   ن المراث

ــدير"عــاشَ  ــايع " الغ ــرا"ب   "األمي
ــوِف  ــي طف ــربالء"وف ــا" ك   كان

  سار علـى نهـِج أبـي األحـرارِ        

                                                
  .٨/٢٧٣ :الذريعة )١(
  .١٤٠- ١٣٦:  الباقيات الصالحات ديوان)٢(
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  جــدد القــصيده"الحــسيِن "وفــي 
ــودِ  ــعِة الوج ــي س ــيرها ف   ص
  أثـــار دنيـــاً وأنـــار دينـــا
ــالمِ  ــص باإلس ــم تُخَ ــراً ول   ط

 

ــى   ــام عل ــٍة"ق ــده" مدرس   جدي
ــودِ   ــدٍد موص ــٍع مح ــن موق   م
ــا   ــرح الجفون ــاٍء يق ــن بك   وم

ــورةُ  ــسيِن"فثـ ــاِم" الحـ     لألنـ
* * * * *  

  العـــارِف المحلِّـــِق العـــرنيِن
ــي  ــَل ف ــوم اللي ــن يق ــدبِروم   ت

       سيبقى فـي لـساِن األزمنـه ومن  
  ــه ــصِرِه رزان ــِل م ــِق أه   أوث

  الظــافر الــسعيد" عبــد الحــسيِن"
        بيـضةَ الرجـاِل فـي البلَـد فكان  
ــراقِ   ــةَ العـ ــساً قداسـ   مدنِّـ
 ــه ــسيَل المزنَ ــاؤه م ــالتْ دم   س
  وتلكـــم الوديـــان والـــِضفافُ
ــنَنِ   ــيم الِم ــذكِر عظ ــد ال   مخلَّ

  اِدِهســوى بريــِد اِهللا باستــشه  
         فـي الفـضِل لـه أنـداد ليس من  
ــوارفُ   ــِه ع ــه لناِس ــن كلُ   م
      المـاطره الزمـاِن وسـماه شمس  
ــرابِ    ــي ت ــِدِه أب ــثُ ج   وري
ــسِق ــِل ِفـ ــِه أزرى بكـ   ِبعلِمـ
  لتَــِزمالم األلمعــي اللــوذعي  
ــِه ــى نجوِم ــين إل ــي الع   ال ترتق

  ــن ــا اب ــٍم"أن ــاِم ا" هاش ــديِنإم   ل
  من ينثـر الخيـراِت نثـر المطـرِ        
ه لكــِل األمكنــهذكــر ســار مــن  
  ــه ــصِره ديان ــِل ع ــدِق أه   أص

 جاهـــدالم وجـــدي"الـــشهيد"  
 ــد ــتم الولَ ــنفس وأي ــذَل ال ــد ب   ق
ــاقِ  ــِر والنف ــفَ الكُف ــفَ زح   أوق

    نتهى النهـريِن عنـدفي م" القُرنَـه"  
  بكى عليـِه النخـُل والصفـصافُ      

  الـوطَنِ وسوفَ يبقى فـي ضـميِر       
ــى أوالِدهِ    ــه إل ــد من ــم يع   ول

ــورى   ــعد ال ــوه أس ــواد"أب   "ج
ــارفُ ــريم الع ــر الك ــيلم البح   الع

 ــوه ــدر"أب ــادره " حي ــو الحي   أب
  من هو في العلـِم وفـي المحـرابِ    
ــقِ   ــم اُألفْ ــد نج ــد الزاه   العاب

ــوه  ــراهيم"أب ــم " إب ــاِمع الكَِل   ج
ــهِ   ــي علوِم ــُل ف ــالم الكاِم   الع
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ــالروائعِ  ــاِم بـ ــع األيـ   مرصـ
  عنــه فكانــا مثلــه تظلعــا   

   ِخــوانفيــه لكــِل طــاعمٍ  
  ــه ــشذا مولَّ ــا ال ــٍة فيه   بروض
  له علـى األقـراِن مجـد شـامخُ        
ــشانِ    ــيم ال ــان عظ ــه ك   ألن
أشـــباه لـــه كجـــِده لـــيس  
ــرينِ    ــال ق ــٍد ب ــال ن ــان ب   ك
  ــي ــد التقـ ــاِلم المجتهـ   العـ
ــالي  ــاِم والليـ ــشاِغَل األيـ   مـ
ــذهبي ــؤِي ال ــسلوِك اللؤل   أبــو ال
ــينِ   ــِده األمـ ــؤتَمن كجـ   مـ
ــه غيثَــ   ــدى اإلل ــا أس   هعليهم

ــِل الــصالِح واليقــينِ     ذو العم
وهـــو النقـــي هـــو التقـــي  
ــوِل ــروِع واألصـ ــِه الفـ   وآِلـ
ــى   ــدر إذا تجلَّـ ــه البـ   كأنـ
ــالِ  ــي الرج ــِد ف ــِل األوح   الرج
ــأنواِر الرضــا ــدنيا ب   المــاليء ال
 هــض ــِه في ــبغَ اُهللا علي ــن أس م  
  ــدر ــاِج حي ــتَ العج ــه تح   كأن
ــلُ  ــشرفُ المؤث ــى ال ــِه ينم   إلي

  ــريم ــةَ الك ــر مك ــذاِتأمي    ال
      العـالي األيـادي والِمـنَن الفارس  

ــال  ــُل ب ــشاعر الفح ــاِزِعال    من
ــا  ــن مع ــد واالب ــد ورثَ الحفي   ق

  "ديـــوان"ثالثـــةٌ كـــٌل لـــه 
   ــه ــشبيهاً لَ ــاِر ت ــب بالعط   لُقِّ

  البــاذخُ" ذو الرآســتيِن"أبــوه 
  يقصده قاصـي الـورى والـداني      

" محمـــد " له اإللــــهفـــض  
  زعـــيم دنيـــاً وإمـــام ديـــِن

ــدى   ــده أخُ النـ ــي"والـ   "علـ
  من كان في الفضِل وفـي المعـالي       

  سـيفُ المـذهبِ   " يفُ الدينِ س"أبوه  
  "رضـاِء الـدينِ   "نجُل أبي المجـِد     

  "رميثَـه "مـن   " سيفُ الـدينِ  "أبوه  
ــِز  ــوه ذو الع ــديِن"أب   "رضــاء ال

  "محمـــد العلـــي  "والـــده  
  ماٍض علـى سـمِت أبـي البتـولِ        

ــده  ــةُ"والـ ــى" عطَيفَـ   المعلَّـ
  ذي المعــالي" عــالِء الـدينِ "إبـن  

  "المرتــضى"أبــوه ســيد الِبطــاِح 
"ــد ــن " محم ــوه م ــضه"أب يمح"  

 رــسو ــشجاع الق ــةَ ال ــر مك   أمي
"ــد ــو األوُل" محمـ ــوه وهـ   أبـ

  أبــو نُمــٍي ســيِد الــساداتِ   
  "الحـسن "له أبـو سـعٍد أب وهـو     
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 ــكَّه ــِر س ــار بخي ــن س ــوه م   أب
   ــر ــو األمي ــٍز وه ــو عزي   أب
  أكرم بِه مـن ضـارٍب وطـاِعنِ       

ــوه  ــسى"أب ــوه" عي ــدى أخ   والن
  أنــواره لكــِل ليــٍل تجلــو   
ــي  ــٍد تق ــن عاب ــه م ــم ب   أعِظ
ــي    ــام والنب ــه اإلم ــٌل كأن   ك

ــى  ــٍد"فت ــسور" محم ــم الق   ونع
ــِل ــِث لك    عــاِنمــن هــو كالغي

  الناصحوهو  " موسى الجونِ "من ِولِد   
      وطاهـا األرض رتْ حـينطه من  
  فكان عقـد المجـِد مـن عـدنانِ        
ــوثرِ   ــر ك ــائيِن خي ــان للم   فك
ــى  ــصن إذا تثنـ ــه الغـ   كأنـ

  "الطفـوفِ "مجاهداً فـي عرصـِة      
ــرِ   ــى التغيي ــدر اَهللا عل ــا أق   م

 ــن ــعدنا–ونح ــا أس ــوه- م    بن
 

" ــر ــي األكب ــه " عل ــيخُ مك   ش
  الـــشهير" قتـــادةُ"والـــده 

ــوه  ــس"أب ــى " إدري ــاِعِن"فت   "مط
ــريِم" ــد الك ــوه" عب ــى أب   ذو العل

ــُل  ــ"نج ــُل" سيِنالح ــنعم النج   ولَ
ــُل  ــليمان"نج ــى " س ــي"فت   "عل
ــوه  ــد اِهللا"أب ــُل " عب ــِب"نج   "ثعل
ــوه  ــد اِهللا"أب ــر" عب ــو األكب   وه

 ــيم ــده العظ ــاني" موســى"وال   الث
  "الــصالح"وهــو " عبــد اِهللا"أبــوه 
  "المحـض "وهـو  " عبـد اهللاِ "أبـوه  

ــورانِ  ــى الن ــه التق ــن في   أوُل م
ــدرِ   ــةٌ بحي ــتْ فاطم ــه التق   في

بــس ــِه ح ــى" أبي ــسِن المثنَّ   "الح
ــسيوِف   خــر صــريع الــسمِر وال
ــدورِ  ــدٍر مق ــن ق ــا م ــن نج   لك

ــِي  ــبطُ النب ــى"س ــوه" المجتب     أب
* * * * *  

ــا  ــدها تكفين ــسنى وح ــك ح   وتل
  ــه ــا بفاطم ــِل بيِته ــبه أه   أش
لقــد حظينــا بالحــسيِن والحــسن  
ــِر ُأٍم وأبِ  ــن خيـ ــه مـ   فأنـ
  أعلــى ســناٍم لــي بــين العــرِب

 "ــسن ــا  " الح ــو أبين ــسبطُ أب   ال
ــسيِن  ــتُ الح ــا بن ــه"وُأمن   "فاطم

         اَهللا علـى جمـِع الِمـنَن ما أقـدر  
  من انتهـى إلـى اإلمـاِم والنبـي        
ــسبي ــذا نـ ــائي وهـ   ُأوالِء آبـ
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  !مــُل تــاجي ويعــد مــوكبي ؟يح
 

    من ذا يـضاهيني وألـفُ كوكـبِ       
  :)١(حيدر،  يمدح آل السيد )ه١٣١٢ ت( قال الشيخ جابر الكاظمي        

  سما رفعة في مجـده كـل محتـد        
  ومدت بضبعيهم إلـى كـل سـؤدد    
  عناصر قـد متّـت بـأكرم سـيد        
ــد ــى ينتمــي مجــدا آلل محم   فت
  تناهى ومـا أبقـى علـى لممجـد        
  وما بعد هذا الفضل فضل ألصـيد      
ــد ــى آل أحم ــاء العل ــرم أبن   وأك
  توارثهــا عــن ســيد بعــد ســيد
  وبالعلم والتقوى وبالمجـد يرتـدي     

   الرشـد يهتـدي    وكل به في منهج   
  يروح دوام الدهر فيهـا ويغتـدي      
ــد   ــل مقلّ ــالمعروف ك ــد ب   وقلّ
ــدد   بــه جمعــوا للمجــد كــل مب
  تعود بث الجـود مـن لـم يعـود         

 

  كرام لقـد سـادوا الكـرام بمحتـد         
  نمتهم إلـى غـر المكـارم سـادة        
  زكت في الورى أعراقهم فزكت لهم     
ــتٍم قــد ســاد إال وســاده   ومــا منْ
ـ           دهومن قد غدا أزكـى النبيـين ج

  فما بعد هذا المجـد مجـد لماجـد        
  لذا قد غدا أزكى الورى آل حيـدر       
  هم ورثوا العلياء مـن كـل امجـد        
  وكــل فتــى مــنهم يلفــع بــالعلى
  وكل به في شـرعة الحـق يقتـدي        
  وهم قلّـدوا جيـد الوجـود مناقبـا        
  فطوق منهم بـالعلى كـل عاطـل       
  وكم بددوا بين البريـة مـن نـدى        
    أعاروا البرايا العلم مـنهم ومـنهم      

  

، بعـد   ، في كتابه جنة المأوى    )  ه١٣٢٠ ت(    وقال الميرزا حسين النوري         
وهو واخوتـه   : "ما يأتي  نقله عن السيد محمد بن السيد أحمد بن السيد حيدر،           

أهل بيت جليل، معرفون في العراق بالصالح والـسداد، والعلـم           وآباؤه،  
  .)٢("اهللا تعالىيعرفون ببيت السيد حيدر جده، سلمه والفضل والتقوى، 

                                                
  .٢٢٠:  الشيخ جابر الكاظميديوان )١(
  .٣٠٩: جنة المأوى )٢(
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في ذيـل ترجمـة     " التكملة" في   ،)  ه١٣٥٤ت  (قال السيد حسن الصدر             و
 ،عقاب يعرفون بآل الـسيد حيـدر جميعـاً        أ ولهم   ،والدأوله  ": السيد حيدر 

  . )١(" فيهم العلماء،جالء نجباءأكلهم في الكاظمية سادات . وبالسادة الحيدرية
بيت يموج بالعلم   : "صف هذا البيت الشريف   ، ي         وقال السيد أحمد الحسيني   

والفضل، ويزخر باألدب والكمال، ويفخر بالبطولة والجهاد، ويتميز بالعبقريـة           
فأكثر أفراد أسرته هم ممن قذف اهللا في قلوبهم نور العلم والمعرفـة،             . والنبوغ

هم قالئد المجد والسؤدد، حتى أشاد بقدرهم،       دوزينهم بلباس الورع والتقوى، وقلّ    
لت ونوه بذكرهم كثير من الكتاب والعلماء والشعراء وسائر طبقات الناس، وسج          

  . )٢(" بأحرف من نورمآثرهم ومفاخرهم صحائف التاريخ
عاصرنا طبقات من أهل هذا البيت، : "محفوظ         وقال الدكتور حسين علي

وقرأنا سير الماضين من .  منهموصاحبنا العديد من أفراده، وعاشرنا جمعاً
  .وهي ِسير طيبة تؤكد أصالتهم ونبالتهم. أفاضله وأماثله

عرفنا من خصال السابقين وخالل الالحقين، ما يفوح شذاه، ويعبق عرفه، 
وفي أوصاف أعالمهم من الزهد والورع والتقوى والصالح أمثلة . ويزداد طيبه

  . )٣("هي أخالق آل اهللا، وأوصاف أولياء اهللا وخاصته وأحبائه وأودائه. جميلة
في  - والتي تضم المقبرة-        وأما الحسينية المعروفة بالحسينية الحيدرية 

، وتعد من أقدم الحسينيات في  ه١٢٩٧فقد تم بناؤها سنة  ،الكاظمية المقدسة
  . في العالم اإلسالميان لم تكنالعراق، 

                                                
  .٢/٥٥٤: تكملة أمل اآلمل )١(
   .١١: اإلمام الثائر )٢(
من كلمة له في حفل بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة السيد محمد الحيدري في محرم سـنة                 )٣(

  .كاظمية المقدسة، أقيم في حسينية آل ياسين في ال ه١٤٢٧
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        تقع الحسينية الحيدرية إلى الشمال الغربي من الصحن الكاظمي 
ريف، وكانت بناء ضخماً، يدل على المستوى الهندسي الرفيع الذي شيدت الش

وقد شيدت بمساعي . بموجبه، والمهارة العالية التي كان عليها المعمار العراقي
وبذل السيد محمد بن السيد أحمد بن السيد حيدر، وأكمل تشييدها وعمارتها، 

  . المغفور له مشير الملك الشيرازي
  :)١(خ جابر الكاظمي، مؤرخاً عام بنائها        قال الشي

  على األقطار منها ضـاء نـور      
ــور  ــا تن ــوم به ــوار العل   وأن
ــدير ــيم جـ ــل وتعظـ   بتقبيـ
  بــساحتها لبانيهــا الــدهور  
  به تطفـى مـن النـار الـسعير        
ــدور   ــا ب ــيم به ــن المق   ولك

ــر" حيــدر"و   جــدهم قمــر مني
  بهـا تـشير   " المـشير "إلى مجد   

  فأضحت وهي لالسـالم سـور     
ـ   "   "يدها المـشير  هي الفردوس ش

 ج

ــصور   ــا ق ــة فيه ــراءت جن   ت
  وهــذي روضــة للعلــم تزهــو
  وهــذي كعبــة والــركن منهــا
  وهذي الخلـد أخلـدت المعـالي      
ــام   ــي إم ــآتم ف ــت للم   أقيم
ــروج ــيدت ب ــه ش ــك ب   وذا فل

  فـي النـاس نـور     " أحمد"أبوهم  
  يمين الجود قد أضـحت لـديها      
ــا  ــن اهللا فيه ــاد دي ــام ش   هم
ــأرخ ــك شــيدها ف   مــشير المل

 

  :)٢(دة أخرىفي قصيقال و
ــصور  ــن ق ــا به ــات وم   عالي
ــصير ــاء ق ــوب الثن ــه ث   وعلي
  مــن بهــاء اهللا البهــي ســتور
  عندها يأمن الخطـوب الخطيـر     

  أهي عدن بها تـسامت قـصور       
  كل قصر قصر عليـه المزايـا      
  أم هــي الكعبــة التــي ظللتهــا
 ــن ــب أم ــن النوائ ــا م   فحماه

                                                
  . ٢٣٧-٢٣٦: ديوان الشيخ جابر الكاظمي )١(

  . ٢٣٩-٢٣٧: ديوان الشيخ جابر الكاظمي )٢(
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ــدير  ــه التق ــن مرام ــه ع   عاق
  "المـشير "يرتضي رأيه المصيب    

  نقضه الدهر والزمـان الغـدور     
ــر   ــه تغيي ــا لحكم ــذ م   ناف
  وسحاب كم منه فاضـت بحـور      
ــور  ــده مأس ــوزر عن ــا ال   إنم

   األنـام فقيـر    منه لم يبـق فـي     
  وله في الجنان شـيدت قـصور      
ــدثور ــا ال ــيات ال يعتريه   راس

 

  رام فيها الدهر التـواني ولكـن      
  ولتـــشييدها أشـــار همـــام
  أروع لم يطق إذا شـاء حكمـا       
  يرجع النائبات صـرعى بـرأي     
  هو يم كم فـاض منـه سـحاب        
ــه  ــيس وزر علي ــر ول   ووزي
  ماجد طاف جوده األرض حتـى     
  قد بناها للـسادة الغـر قـصرا       
  أحكم الحـزم منـه شـم مبـان        

 

  :)١(في ارجوزتهالشيخ محمد السماوي قال و
  طابت كما طابت لهـم مغـارس      
  فلنــذكر الحديثــة األثيــره   
ــدر ــسابا يج ــه انت ــسبت ل   فانت
  ينــال فيهــا الطــالبون الراحــه
  وذات بهوين وطنـف مـشرف     
ــه   ــا ويمم ــى محله ــن أت   لم
ــاب   ــب األنج ــر األطائ   ألقب
  سقت ثراهـا الرحمـة المنهلـه      
  طيباً وقال هكـذا أهـل التقـى       

 

ــدارس   ــم م ــوادي وله ــم ن   له
ــره ــا كثي ــى أزمانه   وهــي عل

  )٢("حيـدر "كالتي شادها الشريف    
  واسعة الـساحة فـي المـساحه      
  ذات أواويـــن وذات غـــرف
ــه  ــب قيم ــة لكتْ ــا خزان   فيه
  وروضة أريـضة فـي البـاب      
ــه   مــن آل حيــدر الهــداة الجلّ
  فكـل مـن أتـى إليهـا انتــشقا    

 

 

                                                
 .٥٦: صدى الفؤاد )١(

 .شادها السيد محمد بن السيد أحمد بن السيد حيدر، كما مر  )٢(
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وكانت الحسينية الحيدرية، مركزاً للنشاطين العلمي والـديني، ومحـالً                  
وكانت تقام فيهـا    . للتعليم والتدريس، وهي مأوى العلماء والمشتغلين والفضالء      

  .  لفةاالحتفاالت والمجالس في المناسبات المخت
الندوات األدبيـة           قال االستاذ راضي مهدي السعيد عند ذكره للمجالس و        

ا المجلس أيضاً مـن المجـالس       وهذ: مجلس حسينية آل الحيدري   : "في الكاظمية 
الكبيرة التي كانت تعقد فيها الندوات األدبية، وكـان يتـصدره الـسيد مهـدي               

رج في هذا المجلس كثير مـن       وقد تخ . الحيدري، أحد أبطال الجهاد في العراق     
الشاعر السيد طالب الحيدري، أحد شـعراء الكاظميـة         : األدباء والشعراء منهم  

الالمعين، والسيد محمد الحيدري، وكان من حـضار مكتبـة اإلمـام الـصادق      
، والـسيد موسـى     )الـدكتور (لحسينية آل الحيدري، وحسين علـي محفـوظ         

  .)١("الموسوي
د الحيدري، عدداً من الكتب العلمية لتكون مرجعـاً              وقد أوقف السيد محم   

عليـه  ( ثم أصبحت هذه الكتب نواةً لمكتبة اإلمام الـصادق        . للطلبة والمتعلمين 
، وهـي أول      ه١٣٥٣العامة، التي أنشئت في الحسينية الحيدرية سـنة          )السالم

  .مكتبة عامة في مدينة الكاظمية المقدسة
  :راء منهم الشيخ جعفر النقدي بقولهوقد أرخ عام تأسيسها عدد من الشع

  من آل حيدر كل شـهم حـاذقِ       
  بــسنا علــوم للهــدى وحقــائق
  علمي بمكتبة اإلمـام الـصادق     

 

ــا  ــام عمادهـ ــة أقـ   هللا مكتبـ
  هي روضة لذوي الفضائل أشرقت    
  الدين نـادى فـي بنيـه مؤرخـاً       

 

  :)٢(ومنهم خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح بقوله
ــه ــل مأرب ــسان ين ــا رام إن   قد فتحـت مكتبـة قـد حـوت           م

                                                
 .٧: لمجالس والندوات األدبية في الكاظميةا )١(

 .١/٥٩:  ديوان الشيخ كاظم آل نوح)٢(
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ــه ــال متعبـ ــدريين بـ   للحيـ
ــه ــا أعذب ــه لقلــت م   لــو ذقت
ــه  ــا أعجب ــاك م   إال رأى هن
  أرخت ثـق للـصادق المكتبـه      

 

ــسينية  ــي ح ــاً ف ــد علوم   يج
  يجد مـن العلـم نميـراً صـفا        
ــه  ــخص بحاجات ــا ش ــا أمه   م
  مكتبــة العلــوم ان زرتهــا  

 

 أسس سيدنا الـسيد  ؛)الحسينية بالكاظمية (كتبة  م: "        وقال الشيخ آغا بزرك   
 المدرسة المعروفـة بالحـسينية الحيدريـة فـي          ،)١٢٩٧(محمد الحيدري في    

 حيث قـام    ،)١٣٥٣( وجعل لها مكتبة صغيرة كانت متروكة إلى سنة          ،الكاظمية
 وجعلـوا   ، فأهدوا إليها كتباً   ، باحياء المكتبة ثانيا   ،لفيف من رجال البيت الحيدري    

 في الحسينية، وسموها مكتبة اإلمـام   خاصاًا محالً وبنوا له، وبرنامجاً لها فهرساً 
  .)١("مجلد) ١٥٠٠( وفيها اليوم زهاء .الصادق

        ومما تحويه الحسينية الحيدرية، مقبرة خاصة لألسرة، وأول مـن دفـن            
، ثـم   ه١٣١٣ سـنة  فيها السيد مرتضى بن السيد أحمد بن السيد حيدر، المتوفى  

، ثـم تـوالى    ه١٣١٥ سنة  المتوفى) ي الحسينيةبان(دفن بعده أخوه السيد محمد   
، سعى أهـل      ه١٣٣٦ سنة    المتوفى وبعد دفن السيد مهدي الحيدري،    . الدفن فيها 

وقـد أرخ  . الخير في إعمارها، وتجديد بنائها، حتى تمت على الوجه المطلـوب   
، بقصائد ومقطوعـات شـعرية،      )١٣٣٦(عدد من الشعراء واألدباء ذلك العام       

  :)٢(منها
  ق شذا المسك العبيق شـذاها؟     ففا

  بها أيدت أحكـام شـرعة طـه       
  بمهـديها الهـادي إمـام تقاهــا   
  فأرخ به قد غاب بـدر هـداها       

 

  لمن روضة قد فاح طيب شـذاها      
  أقامت بها من آل حيـدر أسـرة       
  وأي مقام حـاز مجـداً ورفعـة       

  حجة عصره " المهدي"مقام حوى   
 

                                                
 .٦/٤٠٠ :الذريعة )١(

  . وما بعدها٧٢منقولة من كتاب اإلمام الثائر ص  )٢(
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  :تين هماوقد أكملها السيد أحمد بن السيد مهدي الحيدري، ببي
  قواعــد علــم الــدين قــام بناهــا

  من به الشرع قد باهى    " حسين"كذاك  

 

  مـن بـه   " محمـد "ومن قبله فيه     
  الهـدى " للمرتـضى "ثوى تاليـاً    

 

  :ومنها هذه األبيات
  مـــشهداً بالفـــضل يـــذكر

   غــضنفر- مـن بنـي طـه   -
  لبنــي الهــادي ومحــضر  
ــدر  ــن حي ــدي ب ــاب مه   غ

 

ــدر     ــاء حي ــت أبن ــد بن   ق
  حـــلَّ فيـــه كـــل ليـــث

ــت ــاً فاسـ ــه مغيبـ   لم منـ
  غـــاب قـــدس فيـــه أرخ

 

  :ومنها قول بعضهم
  وجادِك بـاألنواِء أنـدى مـسخر      
  متى طاولتها الشم بالرغم تقـصر     
  إلى مورد بالفضِل منه ومـصدر     
  ثراِك فأثرى فيه عن كـل مفخـر       
  فخارِك بالمهدي مـن آل حيـدر      

 

  تجلت بِك األنوار يا خير روضـة       
  غداة انطوت للدين فيـك معـالم      

  "حيـدر " ينميـه    بكل خضم العلم  
  وحسبِك بالمهدي فخـراً أصـابه     
  فيا لثرى بـاهى الثريـا فـأرخوا       

 

 هناك مـساعي إلعـادة إعمـار هـذه الحـسينية           )١٤٣١سنة   (        واليوم
  :وفيما يأتي تراجم األعالم الذين دفنوا في الحسينية الحيدرية. وتوسعتها
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  السيد أحمد بن السيد مهدي الحيدري-٢٢
  ه١٣٦١ -١٣٠٠

  

السيد أحمد بن السيد مهدي بن السيد         
لسيد أحمد بن السيد حيدر بن السيد إبراهيم بن ا

  .محمد الحسني، الكاظمي
         ولد في شهر ربيع األول سنة

، ونشأ في حجر أبيه، نشأة علمية  ه١٣٠٠
  . دينية، واستقى من علومه الغزيرة

  هاجر إلى النجف األشرف، وأكب فيها على

  

  
ثم عاد إلى الكاظمية وتتلمذ على والده، وعلى الشيخ  .والتحصيلالدراسـة 

ثم كر راجعا إلى النجف األشرف، وحضر بحث الشيخ كاظم . مهدي المراياتي
كما أقام مدة بسامراء . الخراساني، ثم الزم درس المحقق النائيني، وانقطع إليه

 جاء إلى بلده الكاظمين وكان إذا. يحضر بحث الميرزا محمد تقي الشيرازي
  . ، يحضر بحث السيد والده)ع(

وقد أجازه واعترف له باالجتهاد جماعة من أئمة عصره، كاستاذه الميرزا محمد 
  .حسين النائيني، والشيخ عبد الكريم اليزدي، والشيخ مهدي الخالصي

         تتلمذ عليه عدد كبير من األعالم منهم أوالده السيد علي نقي، والسيد
  .طاهر، والسيد حسن

.         كان من األوائل الذين لبوا نداء الواجب المقدس للجهاد ضد االنكليز
وكان موكب الجهاد . وكان جهاده بقلمه ولسانه ال يقل عن جهاده بيده وسنانه

كلما يصل الى احدى المدن والقبائل النازلة على ضفاف نهر دجلة، يأمر السيد 
ينزل هو وأصحابه، ويجمع الناس، ويحثهم على مهدي الحيدري بالوقوف، و
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وله رسالة . الجهاد، وكان خطيبهم في هذه المواقف، ولده السيد أحمد الحيدري
   .)١(، نشرت في جريدة صدى اإلسالم)الجهاد الجهاد(عنوانها 

وكان أيضا من رجال ثورة العشرين، تحت قيادة زعيمها الميرزا محمد تقي 
  .الشيرازي

ن المواقف الجريئة التي تدل على صالبته في الحق، وخشونته في وله الكثير م
  .ذات اهللا وغيرته على دينه ووطنه

        خلّف كتابات علمية واستداللية متفرقة، وهي خالصة بحثه الفقهي الذي 
  .كان يلقيه على تالمذته

        توفي في الكاظمية ليلة السابع والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام 
، وشيع تشييعا عظيما، ودفن في مقبرة االسرة في الحسينية  ه١٣٦١ة سن

السيد علي نقي، والسيد طاهر، والسيد حسن : وخلف أربعة أوالد هم. الحيدرية
  .والسيد نور الدين

  :الشيخ حسن األسدي بقصيدة مطلعها: ورثاه الشعراء بقصائدهم، ومنهم
  جميلإن حّل رزء فالعزاء  أو جّل حزن فالمصاب جليل

  :ومنهم االستاذ السيد جواد الورد بقصيدة مطلعها
 أرى كل يوم للشريعة محفال  يقام لتنعى فيه كهفا وموئال

  :ومنهم الشيخ عبد الحميد سليمان الكاظمي بقصيدة مطلعها
 فقد الشرع صارما مسلوال  وفقيها في المسلمين جليال

  :لعهاومنهم الشيخ عبد الهادي آل الشيخ مهدي بقصيدة مط
 عزاء آل حـيدر عزاء  فقد هد الزمان لكم بناء

  :وأرخ عام وفاته الشيخ سلمان األنباري بقوله
  وفخـر مـن  عيلم آل حيـدر      ينمى لحيدر بطيـب المولـدِ     

                                                
 .م١٩١٥ لسنة ٥٨ و ٥٧العددان  )١(
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  وقد فقدنا اليوم كـل سـؤددِ      
  ولست أخشى فيه مـن مفنّـدِ      
  أنا بغيـر أحمـد ال أقتـدي       
  انشودتي كالبلبــل المغـردِ    

  )١("أصيب شـرع أحمد بأحمدِ   
 

  كنا بـه نأمـل كل ســؤدد     
  بموته وذاك فـي معتقــدي    
  يا أيها العاذل قل ما شئت بي      
لذاك أصبحـت بـه مـرددا     

  شـرف "لي بما قد قلت أرخ      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                                                                                  
  .٦٠-٥٩: ، النفحات القدسية١٧٧-١٦٣:اإلمام الثائر:  من مصادر ترجمته)١(
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  السيد أسد اهللا بن السيد مهدي الحيدري-٢٣
  ه١٣٦٤ -١٢٩٠

  .لسيد حيدر الحسنين االسيد أسد اهللا بن السيد مهدي بن السيد أحمد ب        
،  ه١٢٩٠         ولد في الكاظمية في السابع من شهر رمضان المبارك سنة

  . وترعرع في كنف أبيه، وتحت رعايته، ونشأ في بيت العلم والفضيلة والجهاد
تتلمذ في الكاظمية على يد والده، واقتبس منه كثيرا من العلوم والمعارف، ثم 

حث الشيخ كاظم الخراساني، وشيخ هاجر إلى النجف األشرف، وحضر ب
  .الشريعة االصفهاني، والشيخ محمد طه نجف، والشيخ علي رفيش، وغيرهم

ثم هاجر إلى سامراء، وحضر بحث السيد محمد حسن الشيرازي، وحضر بعده 
  .كذلك بحث الميرزا محمد تقي الشيرازي وتتلمذ عليه

لنداء وخرج تحت رايته         ولما افتى والده بالجهاد ضد االنكليز، لبى ا
  . والزمه، وأبلى بالء حسنا، وجاهد أصدق الجهاد

م، ناب عن الكاظمية لمطالبة ١٩٢٠وفي أيام الثورة العراقية الكبرى سنة 
  . حكومة االحتالل بحقوق االمة الشرعية

        قام مقام أبيه بعد وفاته، وأم الجماعة بعده بطلب من الميرزا محمد تقي 
فانه قدمه لإلمامة واقتدى به هو وسائر العلماء، ثم صار يقتدي به الشيرازي، 

وعرف بقوة االرادة، ونفوذ الشخصية، وصالبة الرأي، . في الصالة خلق كثير
وكان مفزعا للناس في الشدائد . خصوصا مع السلطة الحاكمة يومذاك

  .والمهمات
)  اهللا عليهرحمة(كان : "         قال الدكتور حسين علي محفوظ في وصفه

كان من السادات الكبار، ومن األمثلة  .عمود األسرة، وعماد البيت في عصره
. الفريدة في الرفعة والعزة، والتعزز والتمنّع، والشَمم واإلباء، والمهابة والجالل

وأن . كان يوصي أهل بيته أن يعرفوا حقّ السيادة، وأن يقدروها حقّ قدرها
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ابن محمد، وساللة ) السيد(أن يعرفوا ان . وا ما يشينيجتنبوا ما يِصم، وال يقرب
وهي منزلة ال ترقى إليها منزلة، وال يبلغها . الرسول، وابن البتول، وابن علي

  ."راق
        توفي في الكاظمية، الخميس ليلة الحادي والعشرين من شهر ربيع 

تلف ، فارتجت لموته البالد، وعم الحزن واألسى مخ ه١٣٦٤الثاني سنة 
الطبقات، وشيع الى مثواه األخير في مقبرة األسرة في الحسينية الحيدرية، 
. وأقيمت له مجالس التأبين في مختلف الجهات، ورثاه الشعراء بقصائدهم الغراء

  :وممن رثاه الدكتور حسين علي محفوظ بقصيدة مطلعها
  فقد فقدت في موتك العيلم الحبرا

 

  بكتك عيون الناس والهة عبرى     

 

  :االستاذ عبد الهادي الشماع بقصيدة مطلعهاو
 نزل القـضاء فيا نفوس تجملي  وعدا الِحمام على السري األفضل

  :ومنهم االستاذ السيد جواد الورد بقصيدة مطلعها
 نعاك لنا الناعي فعفنا التجلـدا  وشاركنا في رزئك العلم والندى

  :لعهاومنهم االستاذ السيد محمد سلمان العطار بقصيدة مط
 خبر شاع فاستـفز العبادا  وأفاض األسى وهز البالدا

  :ومنهم األديب محمود النساج بقصيدة مطلعها
 بروحك  للمنتهى صعودا  وروض الجنان بها قصودا

  :ومنهم االستاذ عبد األمير الشماع بقصيدة مطلعها
 فجع الشعب بالغيور الهمام  بمالذ االسالم كهف األنام

  :)١( بقوله،ب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوحوأرخ وفاته خطي
  ببيت قد اغتال منه الـرئيس     
  فأصبح ربع المعالي دريـس    

  فيا لك مـن نـازل مفـزع        
  وكم غال من قبـل سـكانه      

                                                
 .٢/٣٧٨: ديوان الشيخ كاظم آل نوح )١(
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)١(كما أسد مات يوم الخميس    
  

 

  يموت ويفنى الورى أرخوا   
  

د ، والسي ه١٤٢٦السيد محمد علي المتوفى سنة : وأعقب ولدين فاضلين هما
  ).وهما من دفناء الحسينية كما سيأتي(ه ١٤٢٧ن، المتوفى سنة محمد حسي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                  
، ١٦٢-١٥٠:المـام الثـائر   ، ا ١١٨-١١٧: اعالم العراق الحـديث   :  من مصادر ترجمته   )١(

  .٧٣-٧٢:  النفحات القدسية،٣/٣٨٧:ديوان الشيخ كاظم آل نوح
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  حيدر الكاظميبن السيدأحمد السيد  بن  حسينالسيد -٢٤
   ه١٣٢٠ -١٢٤٦

        السيد حسين بن السيد أحمد بن السيد حيدر بن السيد إبراهيم بن السيد 
 .محمد العطار الحسني

، انها )إلمام الثائرا( وليس كما ورد في  ، ه١٢٤٦         ولد في الكاظمية سنة
،  وان والدة  ه١٢٢٢، ألن والدة أبيه السيد أحمد كانت سنة  ه١٢٤٠ حدود سنة

  .  ه١٢٤٠أخيه األكبر السيد محمد كانت حدود سنة 

 ونشأ في أحضان أبيه، واشتغل بطلب العلم، فدرس المقدمات فيها، وتتلمذ على 
إلى النجف فتتلمذ على الشيخ مرتضى االنصاري بعض علمائها، ثم هاجر 

  .  من العلم وافراًوغيره من األعالم، ونال نصيباً
        وبعد عودته إلى بلدته، أرسله الشيخ محمد حسن آل ياسين إلى رصافة 
بغداد، وذلك حين طلب البغداديون منه رجال يتحراه للقيام في أمور دينهم، 

  .موالرجوع إليه في إصالح شؤونه
فكان بين أظهرهم منذ . ولنعم من انتقى: "        قال الشيخ راضي آل ياسين

 عند  في النفوس، مهاباًعظيماً.  يعتمد عليه يرجع إليه، وسنداًذلك اليوم، عالماً
وكانت له من المزايا الشريفة ما خولته كل جميل وجليل في قلوب . الرؤوس

وقاره، رجل لطيف المحضر، كريم البغداديين، فهو على عظمة مقداره، وأبهة 
األخالق، طلق المحيا واللسان، كثير االحتفاء بزائريه، لم يجالسه أحد إال خرج 

  ". وفي نفسه إنعطاف إليه، وفي قلبه إحترام له
من أهل العلم والورع، سكن : "        وصفه السيد جعفر األعرجي النسابة بأنه

  ".في بغداد، وأولد بها
ر ومسودات في الحكم والتاريخ واالخالق والمواعظ، وكانت له         له آثا

  .  فيهاسعة اطالع، حتى ألّف كتاباً) عليهم السالم(في أخبار أهل البيت 
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 ، وزاهداً جليالًكان عالماً: "        قال السيد الموسوي في أحسن الوديعة
  .)١("نبيالً

قيـل  : "الحيدري ما يأتي          ونقل المرحوم السيد محمد بن السيد علي نقي         
ان المرحوم العالمة السيد حسين الحيدري، كان يمـشي مـع أحـد أصـحابه               
البغداديين على الجسر ببغداد، فصادفا رجالً يمشي هناك متبختراً، وعليه آثـار            

هل مثل هذا الرجل تُرجى له النجاة؟ فقال        : فقال الرجل للسيد  . الغرور والخيالء 
 يقوم بعمل صالح ال يقدر عليه أنا وال أنت، واألمـر            نعم، وما يدريك فلعلّه   : له

فبينما هما كذلك إذ سقطت إمرأة تحمل طفلها فـي          . بيد اهللا، واألعمال بخواتيمها   
النهر، فألقى الرجل المتبختر بنفسه فوراً إلى النهـر دون أي تـردد أو تأمـل،                

ق اهللا هـذا  انظر كيف وفّ: فقال السيد لصاحبه. وانتشل المرأة وطفلها من الموت    
  . )٢("الرجل إلحياء نفسين، ومن أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً

        توفي في بغداد ليلة السبت الثامن عشر من شهر جمادى اآلخرة سنة 
، وحملوه إلى الكاظمية، فدفن في  عظيماً، وشيعه أهل بغداد تشييعاً ه١٣٢٠

  . مقبرتهم بالحسينية الحيدرية
 :ومطلع قصيدته. عصره في رثائه، ومنهم الشيخ سليم العامليوتبارى شعراء 

  

                                                
 .١/١٩٧: أحسن الوديعة )١(

 .١/١٩٧: طرائف الحكم ونوادر اآلثار )٢(

  وضن ِبدره المطـر العمــيم    
  لفقدك قد تسـاقطت النــجوم    
  أضاءت في محـياه العلــوم    
  وللدين القـويم فمـن يقــوم    

 

  تضعضع ركن مكة والحطـيم    
  وزلزلت الجـبال الشـم لمـا   
    بمن تزهو الشريعة بعد مولى   

  ـوذ فيه  فمن بعد الحسـين نل   
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السيد كاظم، والسيد عبد الكريم، والسيد صادق، :  أربعة هم أوالداً)١(وخلف
  . والذي قام مقامه في بغداد هو السيد عبد الكريم. والسيد عبد الصاحب

، أي في حياة أبيه، وكان قد كتب  ه١٣١٥السيد كاظم شاباً نحو سنة توفي 
 .لد واحد هو السيد عبد األميروقد مات عن و. رسالة في أحوال أسرته الشريفة

توفي ببغداد في حياة . عالم فاضل جليل: "قال الشيخ اغا بزرك في ترجمته
  .)٢("أبيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
، ١٣٦-١٢٨:، االمام الثائر٥/٤١٩: ، األعيان١/٢٦: احسن الوديعة: من مصادر ترجمته )١(

 .٢/٥٢٧: ، نقباء١٦٥-١٦٣: لقدسيةأوراق الشيخ راضي آل ياسين، النفحات ا

 .٥/٦٤:  نقباء البشر)٢(
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  الحيدري  السـيد راضي بن السيد مهدي-٢٥
   ه١٣٧٢ -١٣٠٥

 

        السيد راضي بن السيد مهدي بن السيد        
 .  أحمد بن السيد حيدر الكاظمي

، ونشأ    ه١٣٠٥ولد في شهر صفر سنة              
نشأة دينية رفيعة، وبعد دراسته األولية، هـاجر   

ة ثـم  لنجف األشرف لطلب العلم، وبقي مد    إلى ا 
  .عاد إلى وطنه

   بنفـسه         ولما عزم  والده على الخروج       

 

وأبدى من الشجاعة  .إلى الجهاد، كان السيد راضي في خدمته وتحت رايته
ف البطولية النابعة من قوة إيمانه، والصبر على المكاره، الفائقة، والمواق

ومنها؛ انه كان يهاجم . والجرأة في مقابلة العدو، ما أدهش العقول وحير األفكار
مراكز العدو مع أصحابه، ثم يرجع إلى مقره، ومنها؛ انقاذه والده السيد مهدي، 

وكان شيخ (نكليز وشيخ الشريعة األصفهاني من الغرق أثناء المواجهات مع اال
، إلى غير ذلك من األعمال )الشريعة يلقبه بعد هذه الحادثة بمحيي الشريعة

  .البطولية، والخدمات الدينية
         بعد وفاة والده السيد مهدي بعدة سنين، طلبه أهالي بغداد ليكون مرجعاً

 فذهب. امع المصلوبجلهم في األحكام، وإماماً لهم في  لهم في الدين، ومفزعاً
 .إليها وقام بواجبه الشرعي أحسن قيام

م، وشيع ١٩٥٢، الموافق  ه١٣٧٢        توفي في بغداد في شهر صفر سنة 
نعشه مرفوعا على األكتاف إلى الكاظمية، ودفن في مقبرة األسرة الخاصة، في 

  .الحسينية الحيدرية
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ريخين  بالتا، بأبيات وأرخ خطيب الكاظمية الشيخ كاظم آل نوح عام وفاته
  :  ى، قال في األول)١(الهجري والميالدي

  :ةوقال في الثاني

 .السيد مهدي، والسيد عز الدين، والسيد فخر الدين: أعقب ثالثة أوالد هم

  
                                                

 . ديوان الشيخ كاظم آل نوح المخطوط)١(

 .٢/٧٢٠: ، نقباء١٨١: ، النفحات القدسية١٩٥-١٩١: االمام الثائر: من مصادر ترجمته )٢(

ــون  ــا عي ــه حزن ــت ل   فهم
ــين  ــسمعها رن ــك م   ء وص
ــين  ــا حنـ ــة ولهـ   ولهانـ
ــون  ــا يك ــه فيه ــم ودفن   ـ
  "ـن فاجأ الراضـي المنـون     

 

ــى   ــد دهـ ــب قـ   هللا خطـ
  بغـــداد ضـــجت بالبكـــا
  والكاظميـــة قـــد غـــدت
ـــ ــش العلي ــيعت نع ــد ش   ق

ــد  ــاريخ أق ــن الت ـــ"عل   حي

 

ــال  ــه الع ــا ب ــد قوض    ق
ــضا ــد قب ــال ق   راضــي الع
  في القلـب جمـرا كالغـضا      
  عــين المعــالي غمــضا  

  )٢("الراضـي قـضى  "أرختـه  

 

ــا لــك خطــب قــد دهــى    ي
ــأة  ــه فجـ ــرت عنـ   أخبـ
  أشـــب فـــيهم فقـــده  
  فيـــا لنـــازل دهـــى  
ــا  ــى مفاجئـ ــد دهـ   وقـ
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 ميد بن السيد مهدي الحيدري السيد عبد الح-٢٦
  ه١٣٦٧ -١٢٨٧

        السيد عبد الحميد بن السيد مهدي بن السيد أحمد بن السيد حيدر بن 
 .السيد إبراهيم بن السيد محمد العطار الحسني، الكاظمي

،  ه١٢٨٧         ولد في الكاظمية في الحادي والعشرين من شهر رجب سنة
 علماء البلدة، ثم هاجر إلى النجف األشرف ونشأ في ظل أبيه، وقرأ على بعض

عدة مرات، وحضر أبحاث األئمة األعالم، كالميرزا حسين الخليلي، والشيخ 
محمد كاظم الخراساني، والشيخ محمد طه نجف، والشيخ رضا الهمداني، 

  على العبادة والزهد، منقطعاًوأقام في النجف عاكفاً. والميرزا حسين النائيني
لكن أسرته الكريمة طلبت منه في . ى، معرضا عن الدنيا وزهرتهاإلى اهللا تعال

أواخر أيامه العودة إلى الكاظمية ليكون بين ظهرانيهم، فلبى طلبهم، ومكث 
  .عدة سنين حتى وافاه األجل المحتوم) ع(بجوار اإلمامين 

  ".عالم كامل، وورع جليل: "        قال الشيخ اغا بزرك في وصفه
سنة  الكاظمية في الليلة الثانية والعشرين من شهر صفر        توفي في 

  . وشيع جثمانه إلى مثواه األخير، في الحسينية الحيدرية ، ه١٣٦٧
ورثاه عدد من شعراء عصره، وأرخ عام وفاته خطيب الكاظمية الشيخ كاظم 

  :)١(آل نوح، بأكثر من تاريخ، منها قوله
 لربه" دالحمي"أودى ضحى ومضى    

  "بـه الحيـدري لنح  وقضى الحميد   "

 

  فـي إبنـه   " حيـدر "يا يوم فجعـة      
  فـأرخوا " الحميـد "يوم بـه مـات      

 

وهو صهر المولى أحمد اليزدي، وعديل الميرزا محمد حسين النائيني، إال انـه             
  .)٢(لم يعقب

                                                
 .٢/٤٤٣: ، ويراجع الديوان١/٦٠: ديوان الشيخ كاظم آل نوح )١(

 .٣/١٠٩٣: ، نقباء٢١٩-٢١٨: ، النفحات١٤٩-١٤٧:م الثائراإلما:  من مصادر ترجمته)٢(
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  السيد عبد الرسول بن السيد حيدر الكاظمي-٢٧
  ه١٣٢٢ -٠٠٠٠

يد إبراهيم بن السيد محمد         السيد عبد الرسول بن السيد حيدر بن الس
 .العطار الحسني، الكاظمي

        ولد في الكاظمية، ونشأ في أحضان أبيه، وترعرع في أسرة العلم 
والفضيلة، وتتلمذ على اعالمها، وعلى فضالء الكاظمية، وجد في االشتغال 

  .والتحصيل، ثم هاجر إلى النجف، وانقطع إلى الدراسة
  . ، وحضر بحث عالمة عصره السيد محمد الحيدريةعاد إلى الكاظمية بعد مد

هو السيد التقي النقي، : "        قال السيد جعفر األعرجي في مناهل الضرب
 :الصالح الوفي، المهذب اللوذعي، المقدس الزاهد العابد، الذي يقول فيه الشاعر

ــدر ــر آل حي ــد الرســول خي   عب
  

 

  في الزهد والتقوى وطيب العنـصر      
  
 

وهو أشعر (ه ١٣٢٥سنة ، المتوفى  الشيخ حمادي آل نوح الحلي      ومدحه
 فقال بعد وصفه بأنه من العلماء ،) كما قال السيد حسن الصدر،أهل زمانه

  :الفضالء النجباء
  نوافح الذكر من علياه فـي الـزمن    
  في وجهه التمعت من جده الحـسن      
  علومهم من ذرى الزوراء في المدن     
  إال انجلى من فتاويهم دجى عـدن      
  لوامعا في دجى األحكـام والـسنن      
  علياك في ذكِر فيـاِح الثنـا األِرن       
  صرفت فيهم قـديما جهـد مفتـتن       
  في ذكر قوم أراهم في غد جنتـي       
  من فكرتي عن ملوك من ذوي المنن      

 

  عبد الرسول ابن أعالم الهدى انتشرت      
ــه  ــدب نخوت ــسني الن ــد الح   الماج
  ذو العترة الغـرر األبـرار مـشرقة       

  ى بغداد نهج هدى   ما أوضحوا من ذر   
ــشأها   ــن اهللا أن ــار دي ــاء أقم   أبن
  أبا الرضا يابن شهب الدين ان ولعـت       
  فأنــت مــن خيــر أقــوام بفــضلهم
  شرفت فكري اقتراحا أن أنـال عـالً       
  يهنيــك أنــك نلــت الــذكر ممتنعــا
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، وشيع  ه١٣٢٢        توفي في الكاظمية في شهر ذي القعدة الحرام سنة 
 الحسينية الحيدرية، وهو الوحيد من أوالد السيد جثمانه إلى مثواه األخير في

  . )١(حيدر الذي دفن فيها
.  وأمه بنت السيد محمود المراياتي هو السيد محمد رضا، واحداًوخلف ولداً

  .وصاهره على ابنته الوحيدة السيد محمد تقي بن السيد ابراهيم الحيدري
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ديوان الشيخ حمادي آل     ١١٥: ، االمام الثائر  ١/٢٤: أحسن الوديعة :من مصادر ترجمته   )١(

 .٢٢٠: ، النفحات القدسية٤٩٨-٤٩٧:نوح الحلي
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 الحيدري  السيد عبد الكريم بن السيد حسين -٢٨
  ه١٣٦٣ -١٢٨٥

السيد عبد الكريم بن السيد حسين بـن                
  .حمد بن السيد حيدر الحسنيالسيد أ

        ولد في الكاظمية في شهر رمـضان       
، ونشأ في ظل أبيه وتربى فـي          ه١٢٨٥سنة  

حجره وتعلم منه، وتتلمذ على أعالم أسـرته        
 النجـف   –والبلدة، ثم هاجر إلى مدينة العلـم        

  . إلكمال دراسته-فاألشر

  

  
حياته، وكتاب في األحاديث كتاب في التعاليم الدينية، طبع في : له آثار منها

  .النبوية
، الحسينية المعروفة باسمه  ه١٣٤١ومن آثاره؛ تشييده من ماله الخاص سنة 

وكان أحد المساهمين في تأسيس المدرسة . إلى اآلن في بغداد قرب سوق الغزل
وهو من رجال الجهاد البارزين ضد االحتالل البريطاني . دالجعفرية في بغدا

للعراق، وأحد الخمسة عشر الذين انتخبهم البغداديون في االجتماع العام الذي 
، ليمثلوهم أمام  ه١٣٣٨في شهر رمضان سنة ) جامع الحيدرخانة(عقد في 
  .المحتل

التي نظمها ) فاتح بغداد( تحت عنوان قصيدته السيد طالب الحيدري        قال 
  : ه١٣٦٤سنة 

كان السيد عبد الكريم الحيدري أبرز علماء بغداد أيام اإلحـتالل البريطـاني،             "
وهو واحد من كوكبة االسرة التي خرجت للجهـاد         . ليه آلتْ مرجعية أبيه فيها    إو

م مع عمه إمـام المجاهـدين الـسيد         ١٩١٤ضد القوات البريطانية الغازية سنة      
 وابن اخيه العالمة المجاهد السيد عبـد األميـر بـن       وكان هو . مهدي الحيدري 
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السيد كاظم الحيدري من بين المندوبين الخمسة عشر الذين اختيروا للتفـاوض            
كما كان مـن أبـرز رجـاالت ثـورة          . مع سلطة االحتالل القامة حكم وطني     

لقد استطاع ان يستقطب كل القوى الخيرة من كل المذاهب والطوائف           . العشرين
  .رأس الملتفين حوله الزعيم الوطني الحاج محمد جعفر أبو التمنوكان على 

        بنى حسينية في محلة الدهانة في الرصافة وأخرى في محلة الكريمات 
وكان له موكب . في الكرخ وجعل منهما مركزين لالشعاع الديني والوطني

و حافل عند تنقله في بغداد ويسير وعلى رأسه مظلة تقيه من شمس الصيف ا
   .و وزيراً أو نائباًأمطر الشتاء، يحملها من صار فيما بعد رئيساً للوزراء 

] فاتح بغداد[ظل يضغط على الجنرال مود لالجتماع به لتقديم مطاليب الشعب و
فاجتمعا في زورق بخاري . يتهرب وأتباع السيد يثيرون القالقل إلى أن استجاب
لوعد بنقل مطاليب الشعب في دجلة وحصل ما حصل، واضطر الطاغية إلى ا

واحتفاء بذكراه أقامت الجماهير في . التي حملها السيد إلى حكومته في لندن
  :بغداد حفالً كبيراً، كانت هذه القصيدة من جملة عطاياه

"ــداد ــاتح بغ ــا" ف ــد تفرعن   وق
  مشاعر األمـة لـم يـرع لهـا        
ــها  ــى أقداس ــِه عل   داس برجلي

  سـوداء فـي طياِتهـا   " عمامـةٌ "
  قَطِت الفارس عن حـصاِنهِ    أسـ

  واهللا خيــر ناصـــٍر لعبـــِدهِ 
 هــد ــد ناش ــراقيين ق ــم الع   باس
      هدالكالِب من أبـى نطـر دطر  
ههــاج شــاهراً ســالح ــج   العل

  ضـارعاً " عـصاه "وشهر الشيخُ   
  وما قد فعلتْ  " عصا موسى "رأى  

ــ  ــعباً واس ــاأذّل ش   تباح موطن
ــا   ــا أذُن ــم يعره ــةً ول   كرام
  وحولَه أهـل الفـساٍد والخنـى      
  علم وتقـوى وعفـافٌ وِغنـى      
  هزتْ له حـصناً بـه تحـصنا       
ــا ــر وذاد مؤمن ــد الكف   إن جاه
  مشدداً ان يرحلوا من هـا هنـا       

  المنـى " الـشهادةِ "وعندنا نيـُل    
  بوجِه من يطفـح وجهـه سـنى       
ــا   ــين موقن ــصر المب   هللا بالن

  بــار الطغــاِة موهنــافانهـار ج 
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ــسيدٍ  ــذاره لـ ــدم اعتـ   وقـ
  مـن جذوِتـهِ   " ثورةُ العشرين "و

 

  "الحـسنا "عصرِه و " حسين"كان  
ــا  ــم الوطن ــاراً تع ــتْ ن   تأجج

 

* * * * *  
ــفٌ   ــا مواق ــاٌل ولن ــا رج   لن
ــى  ــا وأب ــدنيا علين ــِت ال   أقبل
 ــه ــاً وال نبيع ــصنع معروف   ن
 رضوانُك اللهم اقـصى مطلـبٍ     
   همخـروا حـصاداد الزارعـون  

 

ــا    ونكــره التهــريج نكــره الثن
  اال الـسلوك األخـشنا    لنا التقى   

  وال يــذيع محــسن مــا أحــسنا
   نسعى له وخير مـا يبقـى لنـا        

)١("ونحن أعطينا لغيرنـا الجنـى     
  

 

، وحمل مـن بغـداد إلـى          ه١٣٦٣        انتقل إلى ربه في ربيع األول سنة        
الكاظمية على أكتاف اآلالف من محبيه سيراً على األقدام، ودفـن فـي مقبـرة            

  .)٢(وقد رثاه جماعة من الشعراء. ة الحيدريةاألسرة في الحسيني

  .  هو السيد محمد واحداًوخلّف ولداً

  
 
 
 
 
  

 
  
  

                                                
 .٢٦-٢٥:  ديوان األلواح)١(

: ، نقبـاء  ٢٢٤-٢٢٣: سـية ، النفحات القد  ١٣٤-١٣٣: اإلمام الثائر : من مصادر ترجمته   )٢(
٣/١١٦٨. 
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   حيدر الكاظميبن السيدأحمد السيد السيد محمد بن  -٢٩
   ه١٣١٥ -١٢٤٠حدود 

بن السيد ابراهيم بن السيد  حيدر بن السيدأحمد السيد السيد محمد بن         
  .الكاظميمحمد العطار الحسني، 
، انها حدود )اإلمام الثائر( ، وليس كما ورد في  ه١٢٤٠        ولد بحدود سنة 

،  فيجب أن يكون  ه١٢٢٢، ألن والدة أبيه السيد أحمد كانت سنة  ه١٢٣٥سنة  
  . )١( سنة، وهو مستبعد١٣عمر أبيه يوم زواجه أقل من 

لة، ترعرع في أحضان العلم، ونشأ في مدارج الكمال، ورضع من ثدي الفضي
مرتضى الشيخ التلمذ على وتوهاجر إلى النجف األشرف للدراسة والتحصيل، 

  .، وعلى السيد محمد حسن الشيرازياالنصاري في الفقه واالصول
الشيخ مهدي المراياتي، والسيد محمد أمين بن السيد :         وممن تتلمذ عليه

لحسين البغدادي، حسن العطار الحسني، والشيخ أسد اهللا الخالصي، والشيخ عبد ا
  .والشيخ عباس الكركي الكاظمي، والسيد جعفر األعرجي النسابة، ويروي عنه

وتوقف ،  ه١٢٨٠إلى ايران في سنة مع أخيه السيد مرتضى سافر         
ثم . بطهران، ونال من السلطان بعض االكرام، وعين له في كل سنة وظيفة

. أربع سنوات اومكث فيه) المعليه الس(رحل إلى خراسان، وزار اإلمام الرضا 
  . ثم عاد إلى وطنه الكاظمية، واشتغل فيها بالبحث والكتابة والخطابة والتدريس

حاشية على المعالم، ومنظومة في االصول سماها :         من مؤلفاته وآثاره
، وآخر في وفياتهم، وكتاب كبير في )ع(الدر النظيم، وكتاب في مواليد األئمة 

  . كتاب في األخبار، وغيرهاأصول الفقه، و

                                                
 فـي    في الحفل الـذي أقـيم      هاكاتب هذه السطور قد نوه إلى ذلك في محاضرة ألقا          كان )١(

بمناسبة الـذكرى الـسنوية     ،    ه١٤٢٧ محرم   ٢٦السبت  يوم  بالكاظمية،   حسينية آل ياسين  
  .لوفاة السيد المترجم
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 المعروفة في الكاظمية  لبناء الحسينيةيه تصد واعظمها،الباقية من أحسن آثارهو
  . سباب عمارتها وتمامهاأرضها وهيأ اهللا له أ فاشترى بالحسينية الحيدرية،

 الشيخ الميرزا حسين النوري في كتابه جنة المأوى، ،قال خاتمة المحدثين       
  :في وصفه

ثني جماعة من األتقياء األبرار، منهم السيد السند، والحبر المعتمد، العالم حد"
وهو من أجالء " ".العامل، والفقيه النبيه، الكامل المؤيد المسدد، السيد محمد

تالمذة المحقق االستاذ األعظم األنصاري، طاب ثراه، وأحد أعيان أتقياء بلد 
زوار والمجاورين، وهو واخوته الكاظمين عليهما السالم، ومالذ الطالب وال

أهل بيت جليل، معرفون في العراق بالصالح والسداد، والعلم والفضل وآباؤه، 
  ".يعرفون ببيت السيد حيدر جده، سلمه اهللا تعالىوالتقوى، 

        وقد وصفه تلميذه السيد جعفر األعرجي النسابة في كتابه البلد األمين 
  ".ن، البحر الذي ال يحد، األستاد السيد األوحدجالل الدين، وجمال المسلمي:" بـ

السيد األستاد، الفقيه النبيه، العالمة : "ووصفه كذلك في الدر المنثور بـ
السيد الجليل، العالمة الفهامة، الفقيه النبيه، : "وقال في موضع آخر". النسابة

  ".راوية بني الحسن، ولسانهم وعريفهم ببغداد
 خبير بالحديث ،عالم فاضل عامل: "لصدر في التكملة        وقال السيد حسن ا

كان عاقلة آل . والرجال والتواريخ، حسن المحاضرة، عالي الهمة، شهم غيور
نس ومحبة أوكان لي به .  والوجيه فيهم في حياة أبيه،السيد حيدر وناطقتهم

 له يد في الوعظ، وكان يعظ في ليالي شهر تكان. لحسن سريرته وطهارة قلبه
ن ويحضر منبره الناس وينتفعون من وعظه ويتعرض لبيان بعض رمضا

شراف السادة أكان من و. حكام الشرعية حسب ما يقتضيه المقامالفروع واأل
  ".ونجباء هذه الطائفة الشريفة

        ترجمه السيد األمين في األعيان في موضعين، والترجمة الثانية مشوشة 
  . العلوي في النفحات القدسيةدل عاوغير دقيقة، وتابعه في ذلك السيد
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،  ه١٣١٥سنة في الكاظمية في العشرين من شهر محرم الحرام توفي         
ودفن في الموضع الذي كان وقفه في الحسينية للدفن له وشيع تشييعا عظيما، 

  .)١(ولم يكن له ولد. والخوته وأرحامه
  :فقال) بل الصدى(وأرخ وفاته الدكتور حسين علي محفوظ في 

  الحسني ذي النهـى والمحتـد     
  حيث له في كل قـدر مغرفـه       

 "غشيه"حتى قضى فالموت أرخ 

  وذي العلى محمـد بـن أحمـد       
  قد شع شمساً في سماء المعرفة     
ــه ــه منبي ــار عن ــل اآلث   جالئ

  

 فـي   بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة السيد المترجم     وقد أقيم حفل تذكاري             
وممن شارك فيـه   .    ه١٤٢٧ محرم   ٢٦السبت  م  يوبالكاظمية،   حسينية آل ياسين  

الدكتور حسين علي محفوظ، والسيد محمد بن السيد طاهر الحيـدري، والـسيد             
  .     مسلم بن السيد طاهر الحيدري، وكاتب هذه السطور

  

  
  بيت شديد تأييد ونقش خاتم السيد محمد الحيدري على شجرة السادة

                                                
: ، اإلمام الثائر٢٧٢و٩/٧٢ :، األعيان٢٦-١/٢٤: أحسن الوديعة: من مصادر ترجمته )١(

، ٣٨٣- ٤/٣٨٢: ، التكملة٣٣: ، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، البلد األمين١٢٨-١١٧
 ١٤٢ :هدية الرازي ،٥/١٦١: نقباء، ٢٩٣-٢٩١: النفحات القدسية، ٨/٣٥٦: معجم المؤلفين
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   )١(يحيدرلا  اهللادسأالسيد  بن عليالسيد محمد  -٣٠
   ه١٤٢٦ -١٣٢٨حدود 

        السيد محمد علي بن السيد أسـد اهللا        
  .يحيدرالبن السيد مهدي بن السيد احمد ا

        ولد فـي مدينـة النجـف االشـرف        
،   ه١٣٢٨عاصمة العلم والدين، بحدود سـنة       

حين كان والده يشتغل بتحصيل الدرس فـي        
وعاد مع والـده الـى      . الحوزة العلمية هناك  

  دينة الكاظمية المقدسة، وتربى في ظل جدهم

  

  
حيـث حلقـات الـدرس     السيد مهدي ووالده وأعمامه بين الحسينية الحيدريـة،       

، )قائد الجهاد ضد االنكليز   (وبين منزل جده    . والبحث الخارج، ومجالس العلماء   
فترعـرع  . واالجتماعات والمباحثات في شأن الجهاد ضد االستعمار االنكليزي       

 وتولوه بالرعاية والتربية العالية، وصـاروا يغـذوه   ،يقتبس من نورهمفي ظلهم  
  .من علمهم وفضلهم وأخالقهم

        تلقى الدروس الحوزوية على أيدي العلماء الموجـودين فـي الحـسينية         
ي كانت تقام في الكاظمية     الحيدرية في حينها، وفي الحلقات الدراسية األخرى الت       

  .المقدسة
 سيدنا المترجم له للتدريس فحضرعليه مجموعة من الطلبـة                  وقد تصدى 

في الحسينية الحيدرية وفي بيته، وتخرج عليه كثير من الطالب علـى مختلـف      
، )إمام حسينية الجوادين فـي الـشالجية    (الشيخ نوري   : المستويات نذكر بعضهم  

، )إمام جامع االمام علي فـي مدينـة الـشعلة         (والشيخ عبد الحسين الكرعاوي     
                                                

نجل   اهللا  اعتمدت في إعداد هذه الترجمة على األوراق التي كتبها إلي مشكوراً، السيد أسد             )١(
  .السيد المترجم
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السيد غالب السيد محمد علي الحيدري، والسيد قاسم تقي اشرفي، والحاج أنور            و
الحاج عبد الهادي العميد، والسيد سامي رؤوف االعرجي، والسيد صالح الـسيد            

  .رؤوف االعرجي، والشهيد السيد مجيد السيد حميد االعرجي، وغيرهم
ديه محل لبيـع            كان السيد محمد علي يمارس مهنة التجارة والكسب، ول        

وكـان هـذا المحـل    . األقمشة مقابل الصحن الكاظمي الشريف، من جهة القبلة     
ومـن  ) حانوت العلمـاء (ملتقى العلماء واالدباء والفضالء، وقد سماه أحدهم بـ   

  :حضاره 
السيد جعفر شبر، والسيد مهدي الصدر، والشيخ مهدي النمدي، والـشيخ حامـد     

والشيخ محمد جواد البغدادي، والسيد حـسن       ، والسيد هادي التبريزي،     يالواعظ
الحيدري، والشيخ محمد الشيخ صـادق الخالـصي، والـشيخ محمـد مرعـي             
االنطاكي، والشيخ محمد جواد مغنية، والسيد علي اللواسـاني، والـسيد حـسن           

  .وغيرهم كثيروالسيد محمد حسن الصافي، اللواساني، 
ألسـرة العلميـة، يمتهنـون            ومن الجدير بالذكر ان معظم أعالم هـذه ا    

التجارة وهم في زيهم الشريف لطلبة العلم، حيث تجدهم في حلقات الدرس بعـد            
صالة الفجر، وعند ارتفاع النهار يزاولون اعمالهم التجارية في متاجرهم، حتى           

  .ال يأخذوا شيئاً من الحقوق
 للجماعة في    في الحسينية الحيدرية، وكذلك كان إماماً      إماماً للجماعة         كان  

اماكن اخرى لفترات مختلفة، كالصحن الكاظمي المطهر عند غياب السيد عباس           
 ، ومسجد التل المقابل للحسينية الحيدرية، يصلي فيه الصبح والظهرين         ،الحيدري

جامع باب الـدروازة عنـد غيـاب      في   وأ في الحسينية الحيدرية،  فالعشائين  أما  
  .السيد هاشم الحيدري

  انتقل جميـع   درية، حيث  االنتقال من داره المجاور للحسينية الحي              لم يقبل 
، والتـي كانـت    )منطقة التل (أفراد االسرة من السادة الحيدرية من هذه المنطقة         
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تسمى يومذاك بالحيدرية أو شارع الحيدرية، وبقى البيت الوحيد لهـذه االسـرة             
  .دريس والمآتم الجماعة والتهناك، لكي ال يترك الحسينية والمكتبة وصالة

واستطاع بحكمته وجرأته وشخصيته واسلوبه، الحفاظ على الحسينية والمكتبـة          
والمخطوطات الموجودة فيها، أيام السنين العجاف التي مرت في الربع األخيـر            

  .من القرن الميالدي الماضي
تأسيسه مدرسة الزهراء االبتدائيـة  : ساهم في عدة مشاريع اجتماعية ودينية منها 

باالشـتراك  (ت، في الكاظمية المقدسة في ستينيات القرن الميالدي الماضي          للبنا
، صـاحب الحـسينية   "بمان علـي "مع الحاج غالم حسين بن الحاج مؤمن علي   

شـراف  والتي اصبحت بعد عـدة سـنوات بإ       ). المعروفة في الكاظمية المقدسة   
ة في تلـك    ول معلمة ومربي  ، وكانت كريمته الكبرى أ    نت الهدى العلوية الشهيدة ب  

  .المدرسة
  . ومنها مساعيه المعروفة والمشهودة في قضية مسجد ومرقد الشريف الرضي

يحـب الـشهرة،     كآبائه، ال يحفل بالـدنيا، وال  - رحمه اهللا  –        كان السيد   
كبيرة في قلوب محبيه     متخلقاً بخلق أهل البيت، وله منزلة        ،ويعيش عيشة بسيطة  

. لى الخيرات واصـالح ذات البـين  إسارعون وكان من الذين ي  . وعارفي فضله 
يشارك اآلخرين أفراحهم وأحزانهم، يتفقد الكبير والصغير، وكان باراً بالمؤمنين          

  .عطوفاً عليهم
الكثير من السلطة السابقة، وخصوصاً بعد إعتقـال نجلـه          وعانى          تحمل  

  .م٣٠/٣/١٩٨٣ بتاريخالثالث السيد عبد الحميد، والذي اعدم 
  لبى نداء ربه، وفاضت روحه الطاهرة قبيل صالة الظهـر مـن يـوم                    

،  وفـاة النبـي    ذكـرى ( ه ١٤٢٦سنة  الجمعة الثامن والعشرين من صفر الخير       
في اليوم التالي بتشييع     وشيع. م٨/٤/٢٠٠٥، الموافق   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    

إلى مقبـرة   مهيب، من مغتسل الكاظمية إلى الروضة الكاظمية المطهرة، ومنها          
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وقد أقيم له مجلس الفاتحـة فـي        . هاالحيدرية، حيث دفن ب   األسرة في الحسينية    
  .اليوم نفسه في الحسينية المذكورة

هللا، والـسيد عـالء،     أالسيد اسد   : انجب سيدنا المترجم له، ثالثة من الذكور هم         
  .والشهيد السعيد السيد عبد الحميد

ه السيد محمد حسين الحيدري، المتوفى       أخو - بعده –      ودفن في هذه المقبرة     
  .، وهو آخر من دفن فيها ه١٤٢٧ جمادى األولى سنة ٥بتاريخ 

  

  
  السيد محمد حسين الحيدري
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  السيد مرتضى بن السيد أحمد بن السيد حيدر الكاظمي-٣١
  ه١٣١٣ -١٢٥٠حدود

م بن السيد         السيد مرتضى بن السيد أحمد بن السيد حيدر بن السيد إبراهي
  .محمد العطار الحسني، الكاظمي

، ونشأ في أحضان أبيه، وسعى  ه١٢٥٠         ولد في الكاظمية بحدود سنة
لالشتغال والتحصيل، فقرأ على أعالم بلدته ومنهم الشيخ محمد حسن آل ياسين، 

. ثم هاجر إلى النجف، وانقطع إلى الدراسة والتحصيل. والسيد هادي الصدر
 الشيخ محمد حسين الكاظمي، والميرزا محمد حسن الشيرازي، ومن أساتذته

  . محمد حسن آل ياسين، وغيرهموالميرزا حبيب اهللا الرشتي، والشيخ 
الشيخ مهدي الخالصي، والسيد عيسى بن السيد جعفر :         وممن قرأ عليه

 .األعرجي، والميرزا إبراهيم السلماسي، وغيرهم كثير

  . كحاشيته على نجاة العباده إال القليل من المؤلفات، من قلم        لم يبرز
كان من العلماء : "        قال السيد جعفر األعرجي في مناهل الضرب

  ".المحصلين، والفقهاء الواصلين
:         قال السيد في التكملة في ذيل ترجمة السيد أحمد عند تعداد أوالده

  ".خوته، وتوفي قبلهم جميعاًوالسيد مرتضى، العالم الجليل، وكان أفضل أ"
هو العلم الذي ال يسع القلم، أو ال : "        ترجمه الشيخ راضي آل ياسين فقال

يتسع الموقف لتمثيل حالته الصادقة، أو تصوير ذكائه المفرط، الذي كان به 
كأحد نوابغ عصره، أو كواحد من عظماء حملة العلم الديني، وال عجب فان 

 المتوقد، ليدفعان بصاحبهما إلى استالم مراتب ال تكون في الذهن الحي، والذكاء
نعم كان رجال مشبعا بالفطنة والذكاء والنباهة، حاضر الجواب، . صفحة حسبانه
وكان يقال فيه ان علمه بين شفتيه، لكثرة استحضاره في . كثير الصواب
  ". المذاكرة العلمية
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العالم المحقق، : "قولهبالسيد محمد مهدي في أحسن الوديعة وصفه         
ة  على أزمكان من كبار علماء الشيعة ومشاهيرهم، قابضاً. والفاضل المدقق

،  معظماًوجيهاً) ره(وكان .  مغلقات العلوم بمقاليد أفكارهالتحقيق والتدقيق، فاتحاً
وكانت له المكانة السامية في صدور أهل الفضل والعقل، لتبحره . ماً مسلّوإماماً

  ".إيمانه وإعراضه عن الدنياالعقلية والنقلية، وورعه وتقواه، وثبات في العلوم 
        توفي في الكاظمية فجأة قبل طلوع شمس يوم الثامن من شهر رجب 

وهو أول . ، وشيع جثمانه إلى مثواه األخير، في الحسينية الحيدرية ه١٣١٣سنة 
  . وخلف ولدا واحدا هو السيد عبد الرزاق. من دفن فيها

     قال الدكتور حسين علي محفوظ ان ولده السيد عبد الرزاق حدثه بأن    
  :، ومما قيلالشعراءورثاه جمع من . والده توفي عن زهاء أربع وستين سنة

  قـّل العـزاء به وجـّل المأتـم
  وجه البسـيطة فـيه داج مظلـم
  سـهما اصيب به اإلمام العيلـم

  )١( األعظـمالعيلـم الحـبر الهمام
 

  هللا أكبــــر أي رزء فــــادحا 
ــن   ــب داج ــر أي خط   اهللا أكب
  ضل السبيل فال اهتدى رام رمـى      
  حيث انطوى فيه التقي المرتـضى     

  

  
   آل أبي الوردتأييد ونقش خاتم السيد مرتضى الحيدري على شجرة السادة

                                                
، اإلمـام   ١١٧-١٠/١١٦: ، األعيـان  ٢٩-١/٢٨: احسن الوديعـة  :  من مصادر ترجمته   )١(

، معجـم   ٨: ، الشيخ راضي آل ياسين، فـضالء      ٢/٧٥: ، أوراق التكملة  ١٤٥-١٤٣:الثائر
 .١٥٢: ، هدية الرازي٥/٣٣٥: ، نقباء٤١١: ، النفحات القدسية٣/١٠٥٧: رجال الفكر
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 يالحيدر السيد مهدي بن السيد أحمد -٣٢
   ه١٣٣٦ -١٢٥٠ بعد

ن السيد          السيد مهدي بن السيد أحمد ب     
  .بن السيد إبراهيم الحسنيحيدر 

         ولد في مدينة الكاظميـة بعـد سـنة        
، وترعرع في ظل أبيه ونشأ عليـه،        ه١٢٥٠

ودرس المقدمات فيها، وتتلمذ علـى بعـض        
وبعد أن فرغ من مرحلة الـسطوح،     . علمائها

  األشـرف  ترك مدينته وهاجر إلـى النجـف    

  

  

  
 وعلى الشيخ محمد حسين ي،ئالخولى علي الموفتتلمذ على . إلكمال تحصيله

وكان . الكاظمي، والميرزا حبيب اهللا الرشتي، والميرزا محمد حسن الشيرازي
، حضر بحث الشيخ محمد حسن آل ياسين، )ع(إذا جاء إلى بلده الكاظمين 
  . حتى قرأ عليه الرياضوعلى السيد هادي الصدر،

تابعا أثره، وحضر عنده، حتى ولما هاجر استاذه الشيرازي إلى سامراء، هاجر 
بلغ مبلغ الرجال، وحاز الفضل والكمال، ونال ما كان يطمح إليه، فعاد إلى 

  . وفي اواخر أمره صارت له مرجعية التقليد. ه١٣٠٩الكاظمية سنة 
الميرزا إبراهيم السلماسي، والشيخ :         تتلمذ عليه كثير من األعالم منهم

 اهللا الخالصي، والشيخ راضي بن الشيخ محمد، مهدي المراياتي، والشيخ أسد
والشيخ مهدي الجرموقي، والشيخ محمد صادق الخالصي، والشيخ موسى 

الكاظمي، والسيد ) بوست فروش(الجصاني، والشيخ هاشم بن الحاج مهدي 
  .مصطفى بن السيد إبراهيم الحيدري، وولديه السيدين أسد اهللا وأحمد

 السيد عبد الهادي الشيرازي، والسيد شهاب :        وممن يروي عنه إجازة
  . الدين المرعشي النجفي



١٢٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

كتاب الطهارة في ستة مجلدات، وكتاب الصالة :         له مؤلفات كثيرة منها
كذلك، وكتاب الصوم مجلد واحد، وحاشية على رسائل الشيخ االنصاري، 

 وأخرى وتقريرات أبحاث اساتذته في االصول، ورسالتان عمليتان بالعربية،
  .  وتعليقات ورسائل أخرىلفارسية، وكتاب في الهيئة، وحواشبا

        قاد جموع المجاهدين إلى حرب القوات البريطانية المحتلة، وخرج 
، قاصداً ساحة الحرب  ه١٣٣٣ محرم سنة ١٢موكبه من الكاظمية يوم الثالثاء 

د التوجه إلى في جبهة القرنة والعمارة، وبعد إنكسار الجيش هناك قرر السي
وفي صبيحة الخامس من شعبان دخل المجاهدون إلى الكوت، . جبهة الكوت

ورابطوا فيها أربعة أشهر، وأبلوا في سبيل اهللا . واستقبلوا بالحفاوة والتعظيم
ثم عادوا إلى الكاظمية، فدخلوها في اليوم الثامن والعشرين من شهر . بالء حسنا

  .  ه١٣٣٣ذي الحجة سنة 
هو قدوة السادات، : "ال السيد جعفر األعرجي في مناهل الضرب        ق

أعلم علماء بغداد، ومفزع السادة األمجاد، ولسان بني الحسن . ومنبع السعادات
  ". في العراق

العالم العامل، : "        وترجمه معاصره السيد الصدر في التكملة ووصفه بـ
  ".والفاضل الكامل، والفقيه األصولي

 –كان لي مع المترجم : "رجمه الشيخ محمد أمين الخوئي، وقال        وت
 وداد وألفة مزمنة ممتدة، وجدته نوراني الصورة والسيرة، كريم -رحمه اهللا

  ".السجايا، جليل القدر
عالم من كبار علماء الشيعة، وصدر من : "        وقال الشيخ راضي آل ياسين

ة زعامتها العامة، حتى ضرب رجعت إليه في الكاظمي. صدور رجال الشريعة
صيته اآلفاق، ورسمت محامده في األوراق، فهو العالمة الشهير، والفقيه 
النحرير، الذي ال يرتاب أحد في وفور فضله، واحاطته الواسعة بمباحث علوم 

. وله من محامد الصفات، ومكارم األخالق، ما هو فيه اإلمام القدوة. الدين
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 ومبرة، ومخزن سالمة وكرامة، فال يكاد يخطر في يطالع به رائيه ديوان مسرة
 ".    مخيلته، وال يجول في ذاكرته إال كل جميل طاهر

        توفي في الكاظمية ليلة الحادي عشر من شهر محرم الحرام سنة 
، فارتج البلد بالبكاء والصريخ والعويل، وشيع صباح اليوم التالي  ه١٣٣٦

 السيد أسد اهللا، ثم دفن مع اخوته في مقبرة ، وصلى عليه ولدهتشييعا عظيما
السيد عبد الحميد، : وخلف خمسة من األوالد هم. االسرة في الحسينية الحيدرية

  .والسيد أسد اهللا، والسيد أحمد، والسيد هادي، والسيد راضي
. السيد حسون القزويني، والسيد محمد العاملي: ورثاه الشعراء بقصائدهم، ومنهم

  :يخ راضي آل ياسين بقصيدة مطلعهاوممن رثاه الش
  من بعد فقد أبي الهدى المهدي     
  هيهات يخمدها سـوى العـود     
  فترى لها خـدا علـى الخـد       

  
  تفديك لو يجـديك مـا تفـدي       
  لك ما له في الـدين مـن نـد         
    أم تلك كانت غيبـة المهـدي      

  هيهات تسكن زفـرة الوجـد      
  ونواه أوقد في الحـشا شـعال      

  موع دمـا دوجرت على الخد ال  
  :اومنه

  أدريت كم روح وكـم جـسد      
  وغداة شيعت الـورى جـسدا     
  لم أدر يـوم الحـشر أدركنـا       

 

  : ومما قيل في تاريخ وفاته
  ففاق شذا المسك العبيق شـذاها     
  بها أيدت أحكام شــرعة طـه      
  بمهـديها الهـادي إمام تقاهـا    

    "به قد غاب بدر هداهــا "فأرخ  

  لمن روضة قد فاح طيب شـذاها      
   أســرة  أقامت بها من آل حيدر    

  وأي مقام حاز مجـدا ورفعــة     
  مقام حوى المهدي حجة عـصره   

 

  :)١(قال السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد، بعد ذكر آبائه

                                                
 .٦٢: ادصدى الفؤ )١(
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  مهدي بن أحمـد بـن حيـدر       
  فضال وإيمانا وزهـدا ورضـا     

  )١("صد مغيب المهدي  "فارخوا  
    

  وكالحفيد ذي الهـدى الـسري    
  أطلع مقباسا من الوجه أضـا     

  والزهـد وغاب من بعد الهدى     
 

  
  بيت شديد تأييد ونقش خاتم السيد مهدي الحيدري على شجرة السادة

  
  
  
  
  
  

                                                
-٢٧:، االمام الثائر  ١٠/١٤٣: ، االعيان ٢٨-١/٢٧: احسن الوديعة :  من مصادر ترجمته   )١(

-٢/١٣٢٥: ، مرآة الـشرق   ١٠٣-٦/١٠٢: ، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، التكملة      ٩٤
، ٢٥٠-٣/٢٤٩: ، موسـوعة أعـالم العـراق      ١٤٥-٢/١٤٣: ، معارف الرجـال   ١٣٢٦

، ٤٢٨-٥/٤٢٧: ، نقبـاء البـشر    ٤٢٥-٤١٧: ، النفحات القدسية  ٣/٨٦: موسوعة العتبات 
 .١٥٥: هدية الرازي
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 الحيدري  السـيد هادي بن السيد مهدي-٣٣
   ه١٣٨٤ -١٣٠٢

        السيد هادي بن السيد مهدي بن السيد 
  . الحسنيأحمد بن السيد حيدر

        ولد في شهر ذي الحجة الحرام سنة 
الده، والزمه مالزمة ، ونشأ في ظل و ه١٣٠٢

لنجف تامة، وبعد دراسته المقدمات، هاجر إلى ا
ة ثم عاد إلى األشرف لطلب العلم، وبقي مد

  . الكاظمية

  

  
وبينما هو فيها، وردها ، )ع(سافر إلى خراسان لزيارة اإلمام الرضا        

الشيخ مهدي الخالصي منفياً من قبل الحكومة العراقية آنذاك، فحضر أبحاثه 
  .ة، ثم عزم على الحج، وعاد من هناك إلى وطنهه مدودروس

        كان له دوراً مهماً في الجهاد ضد االنكليز، إذ انه بقي في الكاظمية 
إمتثاالً ألمر والده، كي يكون وكيال عنه للقيام بما يحتاج إليه المجاهدون من 

 بغداد، من تموين وإمداد، وليكون همزة الوصل بينه وبين رجال الحكومة في
ولما سافر اآلقا حسين القمي إلى إيران لمطالبة الحكومة اإليرانية . جهة أخرى

باإلصالحات العامة، كان السيد هادي أحد الذين اختارهم لصحبته في هذه 
  .المهمة التاريخية الهامة

        تولى إمامة الجماعة في الصحن الكاظمي الشريف بعد وفاة أخيه السيد 
 وكان مكان ثم تركها بسبب ضعف بدنه، وكبر سنه،،  ه١٣٦٤سنة أسد اهللا  
 في صحن المراد، خلف جماعة الشيخ محمد خر الجماعات تسلسالًآجماعته 

 .حسن آل ياسين
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        توفي في الكاظمية، في السادس والعشرين من شهر جمادى األولى سنة 
 وعم الحزن ، فكان يوما مشهودا في الكاظمية، وتعطلت األعمال، ه١٣٨٤

  .واألسى، وشيع إلى مثواه األخير في مقبرة األسرة في الحسينية الحيدرية
  :   وأرخ عام وفاته السيد علي الهاشمي بقوله

  محـرابه ينـعى ويبـكي النادي
  ساخـت قواعـده ليـوم الهادي

  ج

  يا آل حيدر مذ قضى الهادي غدا 
  وبفقده صـرح التـقى أرخـته

  

  .السيد عبد الصاحب، والسيد عبد األمير، والسيد كاظم: د هم ثالثة أوال)١(أعقب
  
  

  

  
  

  
 

 
 

                                                
، نقبـاء   ٤٣٤-٤٣٣: ، النفحات القدسـية   ١٨٩-١٨٧: اإلمام الثائر : من مصادر ترجمته   )١(

 .٥/٥٥٢: البشر
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  آل الخالصي

من البيوتات التي اشتهرت بالعلم والجهاد والدين واألدب، ورجالها مـن                   
ويـسمون  . هـاد، ومـشاهير الفـضالء   أعالم الرجال، وكبار الفقهاء، وقادة الج    

  . الخالصية، وبيت الشيخ عزيز
وهم ذراري الشيخ عزيز بن الشيخ حسين بن الشيخ علي بن الـشيخ عبـد اهللا،             

  .الذي يتصل نسبه بعلي بن مظاهر أخي الشهيد حبيب بن مظاهر األسدي
  :)١(        قال الدكتور حسين علي محفوظ في ارجوزته

  هرنسُل علي من بنـي مظـا      
  وسيرة أحيت مـآثر العـرب     
  والفضل شيخا ثورة العشرينا   

ــدينا"وصــنوه  ــر" مه   الكبي
 

  ذوو المفـاخر  " الخالصيون"و   
ــم وأدب  ــة وعل ــت فقاه   بي
  ومنهم طـودا الهـدى يقينـا      

  شيخ الخالص الشهير  " حبيب"
 

        وأول من استوطن منهم أرض الكاظمية جدهم األعلى الشيخ عبـد اهللا،            
الـشيخ علـي، والـشيخ عبـد     : وقد أعقب ثالثة بنين، هم   . لممن أجل طلب الع   

  .المهدي، والشيخ محمود
ـ          والشيخ عزيز، رأس البيت الخالصي في الكاظمية، وولديـه،         ين لما الع

  .الشيخ حسينو الشيخ محمد علي الجليلين؛
. هـا ، ودفـن ب     ه١٣٢٦في بالكاظمية سنة            أما الشيخ محمد علي، فقد تو     

  :مسة أوالد، هموأعقب خ
  .، وهو والد الشيخ عبد المحسن الخالصي)١٣٥٥-١٢٧٧( الشيخ عباس  -١
 .، وهو والد االستاذ عبد الرسول الخالصي)١٣٢٨-١٢٨٧( الشيخ أسد اهللا  -٢
 .، وهو والد الشيخ باقر)١٣٥٨-٠٠٠( الشيخ زين العابدين  -٣
 ).  ١٣٧٠- ١٣٠٢( الشيخ محمد رضا  -٤

                                                
 .١٠:  بيضة البلد في نسب بني أسد)١(
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 . الشيخ محمد حسن -٥
فقـد   ،الشيخ حسين بن الشيخ عزيز    لفرع الثاني للشيخ عزيز، فهو      اأما          

  : هم، ثالثة اوالدوأعقب ، ه١٣١٢توفي بالكاظمية سنة 
الشيخ محمد تقـي، والـشيخ   : ، وهو والد) ه١٣٤٧-١٢٧٤ (الشيخ راضي   -١

 .مرتضى
الشيخ محمد والـشيخ عبـد      : ، وهو والد  )  ه١٣٤٣-١٢٧٧ (الشيخ مهدي   -٢

 .الحسين، والشيخ حسن
، وهو والد الشيخ عبـد الحـسين        )  ه١٣٤١-١٢٩٠ (لشيخ محمد صادق  ا  -٣

 ).ضياء الدين(الملقب 
  :)١(ل الشيخ محمد السماوي في ارجوزته        قا

   وذي القيــاِم بالهــدى والــنُهِض
ــِل ــِل األم ــِم وني ــالعلِم والحل   ب

 

ــضِ   ــصِي المح ــرةٌ للخال   وأس
  من كـِل فاضـٍل لهـم مفـضلِ        

  

فـي النجـف   ة عدة مقابر، حيث دفن بعض أعالمهـا           ولألسرة الخالصي 
 خراسان، في رواق دار السيادة عند        مهدي الخالصي في   األشرف، ودفن الشيخ  

كمـا  (ولهم في الصحن الكاظمي عدة حجـر        ). عليه السالم ( اإلمام الرضا    قبر
  ). مر

        أما المقبرة التي نحن بصددها، والتي تقـع خلـف الـصحن الكـاظمي             
وسط الجهة الشمالية أقرب إلى الشرق، خلف الجامع الـصفوي، فقـد        الشريف،  

يز بن الشيخ حسين، وأول مـن       اشترى أرضها الشيخ محمد علي بن الشيخ عز       
، وهي إحدى   )فضة(ها أيضاً   ودفنت ب .    ه١٢٩٨الشيخ عزيز، سنة    ها والده   دفن ب 

  .، وهي أم ولده الشيخ موسىزوجات الشيخ عزيز الثالث
 ، ه١٣٢٦ها سنة مد علي، على نفسه وأوالده، فدفن ب      ها الشيخ مح  وقد أوقفها مالك  

     . ه١٣٥٥ سنة ثم دفن بعده ولده الشيخ عباس
                                                

 .٥٥: صدى الفؤاد )١(
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، إلـى جانـب     )١٠رقـم   (قبر الشيخ الخالصي في خراسان، في رواق السيادة         

وقد زاره كاتب   ). ١٠٣ذات الرقم   (خزانة المصاحف وكتب األدعية والزيارات      
  . ه١٤٢٩ سنة  صفرهذه السطور في شهر
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  الشيخ عباس الخالصي الكاظمي-٣٤
   ه١٣٥٥-١٢٧٧

الشيخ عباس بن الشيخ محمد علي بن               
الشيخ عزيز بن الشيخ حسين بن الشيخ علي        

  .بن مال عبد اهللا الخالصيبن الشيخ إسماعيل 
، وهو    ه١٢٧٧        ولد في الكاظمية سنة     

ته، فحضر علـى    تعلم في بلد  . أكبر ولد أبيه  
  . أعالمها

  :جاء في ورقة بقلم ولده الشيخ عبد المحسن

  

  
حاز الزعامة، وشاع صيته، وانتشر ذكره الجميل بين طبقات الناس، وعـرف            "

بالشجاعة والكرم واباء النفس وشدة البأس، ورباطة الجأش، وحسن الخلق، فـي        
ن له في نفوس الناس     وكا. زمن أبيه، وقد قام بما قام به أبوه من اصالح وارشاد          

وقع عظيم، وكان ذو نفوذ وهيبة قلما اتفقت ألحد من أهل عصره، وكذلك كـان           
وكان مظهـراً   . أثره في االصالح بين القبائل واالرشاد في امور الدين قوياً جداً          

وكان فارساً ال يشق له غبار، يقتني الجياد ويحبها ويكثر مـن      . من مظاهر العلم  
  .ركوبها

دار ضيافته حاشدة بالضيوف في كل وقت، بـل كانـت محفـالً                     كانت  
ولم تقف على حـد     .  العلماء من الكاظميين وغيرهم للمذاكرة     اعلمياً، يجتمع فيه  

   لى المذاكرات فيما يصلح أمر البالد، وينقذ أهلهـا         ت إ المذاكرة العلمية فقد انجر
اللة المغفـور   جإلى أن بويع    من السلطات األجنبية، منذ أعلنت الحرب العظمى        

. له فيصل األول ملكاً على العراق، وتشكلت الحكومة العربية، واستقام أمرهـا           
وقد اشترك في الثورة العراقية، وكان عامالً قوياً الستقالل بالده، وقبـل وفاتـه      

  ". بسنتين أو ثالثة ترك االشتغال بالسياسة، وانحاز الى االرشاد وحده
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،   ه١٣٥٥ شهر جمادى االولى سنة      غرة الثالثاء ليلةتوفي في الكاظمية             
مقبرتهم الخاصة الواقعة خلف الصحن الكـاظمي الـشريف،          أبيه في    مع ودفن

  .)١(قرب إلى الشرق، خلف الجامع الصفويأوسط الجهة الشمالية 
) ٢٧(وممن رثاه السيد محمد هادي بن السيد علي الصدر، بقصيدة بلغت عدتها             

  :، مطلعهاثاني من فاتحتهتليت في اليوم البيتاً، 

  
                                                

  .١٤٢٧ ذي الحجة ١٢اريخ  بت،اعيل بن الشيخ عبد المحسنكما أفاد حفيده الشيخ إسم ) ١(

  ــاء ــصابك األرج ــت بم   وتجاوب
     في المـسلمين وعـز فيـه عـزاء   

  
تبغــي القــرى وبنيلــك اإلقــراء    
ف المرهفــات إذا دعــت هيجــاء   
   ــاء ــستدفع الغم ــه ت ــرم ب    ك
  وصــفا بــه للظــامئ اإلرواء   
  ــضاء ــة بي ــام محج ــين األن    ب
 تخـشى وترهــب بأســه األعــداء  
   فبكــل بيــت مــأتم وبكــاء  

 

  ت لفـادح خطبـك البلغـاء       خرس 
  فدهى النفوس وقد تعـاظم وقعـه       

  :ومنها
  من للوفود وقد تـزاحم حـشدها       
  من للخيول الـصافنات وللـسيو     
  أزعيم آل الخالصي كفـاك مـن      

   فاض فـي نعمائـه      أولست بحراً 
لك في المكارم والمفاخر والعـال      
  أنعى بك اإلسالم خيـر مجاهـد       
  أدميــت قلــب الكاظميــة لوعــة
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  يخالصن الي حسخيش بن العزيز خيشال -٣٥
   ه١٢٩٨ -١٢١٢

الشيخ عزيز بن الشيخ حسين بن الشيخ علي بن الشيخ اسماعيل بن مال                      
  .عبد اهللا، المعروف بالشيخ عزيز الخالصي

 وقد رباه السيد حسن بن السيد محسن ،  ه١٢١٢سنة في الكاظمية ولد         
 فولدت له ابنه .أمهج السيد حسن فتزو. عرجي بعد موت أبيه وهو صبيألا

السيد محمد، فكان أخاً للشيخ عزيز من أمه، ومن ثم اختلط هذان البيتان 
ومن ظريف آثار هذا االختالط ان بعض آل السيد محمد بن . اختالطاً كبيراً

السيد حسن صاروا يعرفون بالنسبة إلى الشيخ عزيز، فيقال مثال السيد جعفر 
  .شيخ عزيز، وأمثال ذلك

        اختص به أهل الخالص اختصاصاً أكيداً، حتى عرف بالشيخ عزيز 
  . وهو أبو أسرة من العلماء بالكاظمية يعرفون بآل الشيخ عزيز.الخالصي

رجل من ذوي العلم والتقوى، : "        ترجمه السيد محمد علي في اليتيمة فقال
ائب الوفاد من كل ومن أهل الحكم والقضاء والفتوى، ولم يزل بيته محط الرك

بالد، وهو رحب الناد، ذو اياد مشهودة، ومساع في الخير غير معدودة، 
ولم يزل أيضا مقيما لعزاء الحسين، . وقربات ال تعد، ومزايا ال تحصى بعد

مواظبا على زياراته، ساعيا في قضاء حوائج المحتاجين، كنفا لالجئين، مرفدا 
  ". للمترفدين، دام دوام السنين

عالم جليل وفقيه ورع، من علمـاء  : "قال الشيخ آغا بزرك في ترجمته      و        
عصره األفاضل، والمراجع المحترمين في الكاظميـة، ومـن أئمـة الجماعـة             

  ". الموثقين
 على شرح منظومة السيد بحر العلوم، وتعاليق علـى بعـض                    له حواش 

  . الكتب
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ن مشاهير األفاضل، جماعـة     كان م : "         قال الدكتور حسين علي محفوظ    
وكانت عنده خزانة جامعة، اختار الكتتاب النسخ النفيسة فيهـا أفاضـل            . للكتب

ويعتـز  . وقد وقف ابنه الشيخ حسين بعض تلك الكتب، وبيع اكثرهـا          . الوراقين
  ".       بعض أهل هذا البيت بطائفة منها

، وهو ما   )١(تكملة، كما نقل السيد حسن الصدر في ال         ه١٢٩٨ توفي سنة         
وقال الدكتورحسين محفوظ   . حدثني به حفيد المترجم، الشيخ إسماعيل الخالصي      

   .)٢(ه١٢٨٦ان وفاته كانت سنة 
البقعة التي اشتراها ولده الشيخ محمـد علـي والواقعـة خلـف             ب        ودفن  

الصحن الكاظمي الشريف، وسط الجهة الشمالية اقرب إلى الشرق، خلف الجامع           
 .الصفوي

 :)٣(محمد السماوي في ارجوزتهقال الشيخ 

  :قد تزوج ثالث نساء، هن )٤(كان الشيخ عزيز        
وهي أم  . الشيخة خانة بنت محمد جواد بن عبود شهاب، شيخ بني سعد           -١

وكانـت  . ولديه الشيخ محمد علي والشيخ حسين، وابنتيه حبيبة وزهوة        
امرأة فقيهة، لها تعليقات على أحد الكتب الفقهية، كان في مكتبة جامعة            

                                                
  .٢/٤٨٨: تكملة أمل اآلمل  )١(
  .٣/٩٠: قسم الكاظمين/ موسوعة العتبات المقدسة)٢(
 .٦٤:  صدى الفؤاد)٣(

، موسوعة ٢/٨١٥: ، الكرام٣: ، فضالء٧: خزائن كتب الكاظمية: من مصادر ترجمته  )٤(
  .٢/١٤٠: ، اليتيمة٩١-٣/٩٠:  قسم الكاظمين-العتبات

  الخـالصـي ذي المـقام الجـلي
  بـنـشـر علـم وبطـي حـال

  "غاب العزيز مزمعا" قـد أرخـوا 
 

  وكالعزيز بن الحسين بـن علـي       
  أقام فـي الحـّل وفـي الترحـال     
  حتى إذا ما غاب والفضل معــا      
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مدينة العلم، رآه الشيخ إسماعيل الخالصي في أواسط سبعينيات القـرن           
 وقد دفنت في الحجرة األولى يـسار الـداخل إلـى        .دي الماضي الميال

 .الصحن الكاظمي من باب القبلة

 .فضة وهي أم ولده الشيخ موسى، وقد دفنت مع زوجها -٢
، وهي أم ولده الـشيخ    )صاحب مفتاح الكرامة  (ية بنت السيد جواد     العلو -٣

سـنة   الشيخ جواد المتوفى   والشيخ باقر، والد     .، وابنتيه حياة ونجاة   باقر
 ،ه١٣٧٥ سنة   جمادى األولى  ٩ المتوفى الشيخ محمد حسن  و،  ه١٣٦٥

   )وقد أرخ وفاته الشيخ كاظم آل نوح، كما في ديوانه المخطوط(
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  الشيخ محمد علي بن الشيخ عزيز الخالصي -٣٦
   ه١٣٢٦ -١٢٤٥حدود 

سماعيل الشيخ محمد علي بن الشيخ عزيز بن الشيخ حسين بن علي بن إ        
 .بن علي ابن عبد اهللا الخالصي، الكاظمي

، وهو أكبر أوالد أبيه، ونشأ في  ه١٢٤٥        ولد في الكاظمية حدود سنة 
وعندما بلغ السابعة من عمره، عهد به أبوه . ظله، يغذيه لبان العلم والكرم

 وبأخيه الشيخ حسين إلى المعلم ليتعلما القراءة والكتابة، وقد حصال على ذلك
  .بمدة وجيزة

ثم صارا يتلقيان العلم من أبيهما، وممن يعهد إليه في تدريسهما، حتى أكمال 
. تحصيل العلوم العربية كالنحو والصرف والمعاني والبيان، وعلم المنطق

  . من الفقه واألصول في الكاظميةودرسا شيئاً
 حظهما وبعد أن ناال.         هاجرا إلى النجف األشرف الكمال تحصيلهما فيها

  .من العلم عادا إلى الكاظمية
ثم هاجر الشيخ المترجم هجرته الثانية إلى النجف ومعه عياله وأسبابه، على 
عهد  الشيخ محمد حسين الكاظمي، وتتلمذ عليه، وبعد موته قفل راجعا إلى 

  .الكاظمية
. وقد كتب أثناء مكثه في النجف في جملة من العلوم، منها شرح االجرومية

في ) منجية العباد في يوم المعاد(ذي جمع الرسالة العملية المطبوعة وهو ال
 سنة ى أستاذه الشيخ الكاظمي، وطبعتالطهارة والصالة والصوم، من فتاو

  . ه١٢٩٧
وقد انتقلت كتبه وبضمنها . وله أيضا تحفة المشتغلين في علم االعراب، وغيرها

اعها وصيه لوفاء ما كان عليه مؤلفاته بعد وفاته إلى ولده الشيخ أسد اهللا، ثم ب
  .من الديون
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ودام نجاله : "        ذكره السيد محمد علي في اليتيمة بعد ذكر أبيه فقال
الهمامان الورعان التقيان المهذبان الصفيان، حسنا المنظر والمخبر، سيما 
األكبر، خير سمي، محمد علي، فانه ورع زاهد عابد، عالم فاضل، قفا في 

ه من المناقب اثر أبيه، وتعلم ان في الفرع بالنسبة إلى األصل جميع ما ذكرنا
  ". مزيد على ما فيه

الشيخ الفاضل، : "        وصفه السيد جعفر األعرجي في الدر المنثور بـ
  ".والمقدس الباذل، المولى الفقيه، والشيخ النبيه

يماً في كان عظ: "        جاء في ورقة بقلم حفيده الشيخ عبد المحسن الخالصي
حسن الشيرازي، يدلك على ذلك أنه أوصى له ] محمد[نظر آية اهللا الميرزا 

بعصاه الخاصة، التي أهداها له ناصر الدين شاه حين زار العتبات المقدسة، 
ال يحمل عصاي غير الشيخ : "بما لفظه) قدس سره(وتشرف بخدمة الميرزا 

المخاطب بذلك ولده والموصى و). محمد علي الخالصي، فسلمها له بعد موتي
، فسلمها اليه بعد وفاة أبيه، فكان )رحمه اهللا تعالى(المرحوم السيد علي اغا 

وقد انتقلت منه الى ولده األكبر المرحوم الشيخ عباس، . يحملها محتفظاً بها
وقد حدثني الشيخ اسماعيل بن الشيخ عبد ". وال تزال محفوظة لدي. ومنه لي

  .، بأنه يحتفظ بها لحد اآلن)١٤٢٨شوال  ٢٨بتاريخ (المحسن الخالصي 
وله مساعي .         كان قوياً في ذات اهللا، ال تأخذه في الحق لومة الئم

ولم . مشهودة في ارشاد أهالي الخالص وما جاورها، وتعليمهم أحكام الدين
وكان تارك الصالة . يختص بذلك أبناء الشيعة فقط، بل باقي المذاهب األخرى

  . يهدد بانه سيتم اخبار الشيخ عنه، فيلتزم بها خوفا من تأديبهفي تلك النواحي
        ومما نقله بعض المؤمنين؛ انه كان قد اختلى في محراب مصاله في 
بعض القرى، وهو يبكي ويتضرع، وقد عال بكاؤه، فدخل عليه رجل من أهلها، 

 انه ولما وجده على هذا الحال، حزن كثيرا وسأل عن سبب بكائه، فقيل له
فخرج الرجل وعمد إلى ثور له، وهو ال يملك سواه، فباعه وجاء بثمنه، . مدين
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خذ يا شيخ وال تبِك، اني بعت ثوري واتيتك : فوضعه بين يدي الشيخ قائالً
  .ما لهذا بكيت، خذ المال واسترجع ثورك: بثمنه، فقال له

حفل أربعين          ذكره الدكتور حسين علي محفوظ في كلمته التي ألقاها في           
 ٢٥الشيخ كاظم آل نوح، المقام في قاعة الحرية بالكاظمية، مساء يـوم األحـد               

م، وقال انه أحد علمـاء الكاظميـة        ٢٤/١/١٩٦٠، الموافق     ه١٣٧٩سنة  رجب  
الـسيد بـاقر بـن    : األربعة المعروفين بالنحو في عصره، والثالثة اآلخرين هم       

لـشيخ محمـد الهمـداني      ، وامـام الحـرمين ا     )١٢٩٠ت(السيد حيدر الحسني    
  .)١٣٠٦ت(، والسيد علي بن السيد عطيفة الحسني )١٣٠٥ت(

        توفي في الكاظمية بعد الغروب بساعة، في الليلة الخامسة والعشرين من           
وشيع تشييعا عظيما، ودفن إلى جنب أبيه في        .    ه١٣٢٦شهر محرم الحرام سنة     

   .مقبرتهم الخاصة
الشيخ عباس والشيخ أسد اهللا : ة أوالد هم خمس)١(وأعقب الشيخ محمد علي

سن والشيخ محمد والشيخ محمد ح. والشيخ زين العابدين، وهم من أم واحدة
  ).شالجي موسى( أخرى، من أسرة  أم، وهما من)شالجي موسى(رضا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ٢١: ، فضالء٢٦١:  وما بعدها، حوادث بغداد٤/٦٤٩: الحقيبة:  ترجمتهمن مصادر )١(

 /٢: ، اليتيمة١٤٨٠-٤/١٤٧٩: ، نقباء٣٧٠: ، النفحات القدسية١١/٢٧: معجم المؤلفين
١٤١-١٤٠.  
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   اقبال الدولة)١(ري النواب س-٣٧
   ه١٣٠٥ -١٢٢٨

الميرزا محمد حسن خان بهادر ابن         
النواب شمس الدولة الجنرال أحمد خان بهادر، 
ابن النواب يمين الدولة سعادت علي خان 

 إلى ١٢١٢جلس على مسند إمارة لكنو سنة (
، فرجعت البنه السلطان ١٢٢٩سنة وفاته 

قب بشاه زمين المتوفى غازي الدين حيدر المل
  وفيت(شجاع الدولة ، ابن النواب )١٢٤٣سنة 

  

  
انتقل مع أخيه الميـرزا     ابن الميرزا محسن خان أمير لكنو، وهو الذي         ) ١١٨٨

محمد مقيم خان المعروف بمنصور علي خان من وطنهم نيشابور إلى دهلـي،             
ه في أواسـط  د شا، وهي من الممالك التي كان يرأسها محم عمال مملكة أود  من أ 

 ابن محمد جعفر بن محمد قلي خان بن جعفر علي خان بـن  القرن الثاني عشر،  
محمد قلي خان بن منصور ميرزا، وهو الذي انتقل من وطنهم األول تبريز إلى              

ابن حسن علي ميرزا بن شاه بـداغ        . نيشابور، في عصر الشاه عباس الصفوي     
  .ربيجان، وقاعدته تبريزبن جهان شاه بن قرا يوسف خان نويان، سلطان اذ

، ونشأ في وطنـه ومركـز ابهتـه           ه١٢٢٨        ولد المترجم في لكنو سنة      
، فساح فـي أغلـب        ه١٢٥٩في سنة   ) عاصمة أود (وخرج من لكنو    . ورئاسته

ممالك آسيا واوربا، والقته ملوكها بكل حفاوة وإجالل، ثم ساقته الجاذبية الدينية            
 العراق، فألقى في الكاظمية عصاه، وبنى بهـا         إلى مجاورة المشاهد الشريفة في    

  .بيت مجد شامخ

                                                
  . ، وهو لقب يمنح ألشخاص)sir(لفظة انكليزية  )١(
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 الـذي   -        وقيل انه نفي إلى العراق، بعد إعالن ابن عمه واجد علي شاه             
 العصيان على المحتلين االنكليز، فاعتقل واجـد علـي        -كان ملكاً على لكناهور   

وكانت له  . ظمية، ثم سكن الكا     ه١٢٥١فسكن بغداد أوالً سنة     . ونفي إقبال الدولة  
  .دار بجوار الباب الشرقي، على ساحل دجلة
فـي  ) تاريخ العراق بـين احتاللـين     (        قال المحامي عباس العزاوي في      

، وأديب فاضل معروف، وشهرته كبيـرة، وال يخلـو       الرجال من أكابر : "وصفه
من اتصال بادباء العرب وعلمائهم، فهو مـتمكن فـي األدبـين، اال ان االدب               

ومن أصدقائه المالزمين لـه دومـاً،       . يراني غالب عليه، وان كان يتلذذ بهما      اال
االستاذ عبد الباقي العمري، واالستاذ أبو الثناء محمود االلوسي، وبيتـه مجمـع        
. رجال األدب، وكل واحد من أدبائنا تظهر قدرته، وتعرف مزاياه بمـا يقدمـه             

العراق والحجاز، ثـم االقامـة      تكامل تهذيبه في تجوالته وتنقالته من الهند إلى         
وبعد ذلك كانت رحالته إلى استنبول واوربا للحضور فـي المعـارض،         . ببغداد

وال ريب ان ذلك يـؤدي حتمـاً      . وزيارة المتاحف، فكانت من أجل ما انتفع منه       
وله احترام زائد فـي نفـوس   :"ثم قال   ". إلى تهذيب ونضج وانتباه ال مزيد عليه      

ونوادره وأقواله ولطائفه ال تحصى، يحفـظ       .  من الجميع  األهلين، ومكانة مقبولة  
وكتـب  . البغداديون الكثير منها، وتتداولها األلسن، ومن المؤسف انها لم تـدون        

، وهي مملؤة من الهزل واللطائف الكثيـرة          ه١٢٥١رحلته إلى الحجاز في سنة      
وذكـر  , البديعة، وقد حصلت على رحلته المذكورة، ولعلها كتبت بـأمر منـه           

  ".االستاذ يعقوب سركيس مكاتبات بينه وبين والده نعوم سركيس، محفوظة لديه
، وكانت سـياحته الثانيـة إلـى          ه١٢٦٧        كانت سياحته األولى في سنة      

وبعودته إلى اسطنبول، زار السلطان عبد الحميد       . باريس وبعض عواصم أوربا   
ان خروجه من بغـداد  ك. الثاني، وحصل على الوسام المجيدي من الرتبة األولى    

، وذهب من طريق ديار بكر، وعاد منهـا إلـى    ه١٢٩٥ شهر رجب سنة     ٥في  
  . ه١٢٩٦ شهر رجب سنة ٢٣الموصل، فوصل إلى بغداد يوم األحد 
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        وقد ذكره شهاب الدين محمود أفندي اآللوسـي فـي كتابـه غرائـب               
رة شهر جمادى    وكان مسافراً أيضاً إلى اسطنبول غ      -االغتراب ونزهة األلباب    

واتفق أن رافقنا في المسير، غنياً عن رفاقه مأمور         : " قال - ه١٢٦٧اآلخرة سنة   
وأمير، شامة وجنة األحباب، حضرة إقبال الدولة الشهير بالنواب، وهـو رجـل        
من ملوك الهند سكن العراق، ووافقه صباه وجنوبه غاية الوفاق، وعرف الناس            

كان ذا خلق أرق من دمعة الصب، وطبع        وعرفوه، وألف األخيار وألفوه، حيث      
وله مع األحبة منهاج، ال تجد له ولو تتبعـت  . ألطف من وابل غيث غب الجدب    

من هاج، ومزاج غير أجاج، هو لمدام األنس خير مزاج، مع عراقـة أصـل،               
يحب بشراشره العترة الطاهرة، ولـيس لـه رأس         . ورجاحة عقل، وكمال فضل   

وله نظم في   . قبل منقوال ما لم يكن لديه معقوال      مال سوى ذلك في اآلخرة، وال ي      
فقد يـسر اهللا تعـالى لـه        .... الفارسية الدرية رائق، ونثر كالنجوم الدرية فائق      

، فليس عليه ألحد سوى اهللا منّة،       )من الكنوز ما ان مفاتحه    (تجارة رابحة، وآتاه    
غايـة لطفـه    ولقد آنسنا برفاقتـه، ل    . وال يرى محنة تعالج بمراهم الدراهم محنة      

ونجابته، ال زال يسرح في رياض النعم، محفوظاً من كل ألم، بحرمـة النبـي               
  ".صلى اهللا تعالى عليه وسلّم

كان من أوسع رجال عصره ثروة وماالً،       : "        قال الشيخ راضي آل ياسين    
 ٣٧كفانا في ذلك عباراته المتوالية في صفحات وصيته الكبرى التي وقعت في             

 فـي   ، من ان دوره األربعـة       ه١٣٠٠ ربيع األول  سنة      ٩ في   فصال، المؤرخة 
 مملؤة بالنقود والجواهر الثمينـة، والـذهب والفـضة،         بغداد والكاظمية بغرفها،  

والمسكوكات االنكليزية والعثمانية وااليرانية، وفيها من األسباب واللـوازم مـا           
جنرال في  هذا ما عدا ما هو مودوع في محكمة كونتر          . ليس محدوداً تحت عدد   

كلكتا من النقود، وأمواله وممتلكاته العظيمـة بـبالد بنـارس ولكنـو وكاكنـد            
وسكرول من الهند، التي أوقفها على مقبرة أبويه، وعدا مملوكاته فـي كـربالء           

راره، وفي خارج الكاظميـة  گوبغداد والكاظمية، وبساتينه الكبرى، وقصريه في    
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 الشغال الفقراء بما يعينهم علـى      -ءعام الغال -    ه١٢٩٦في غربيها، عمره سنة     
  ..."المعيشة
وكان ال يزال يجري عليه راتب شهري من انكلترا وهـو ثالثـة آالف    : "ثم قال 
وكان يلتف حوله أكثر    . ، ونيشان نجمة الهند   )ريس(وله من االنكليز لقب     . يةپرو

من خمسين انساناً من خدم وحشم، يعيشون ببركات بالطه، ولهم رواتب علـى             
كما ان عديداً من الناس والفقراء كانوا يتنعمون بوجوده، وتصدر عنـه            . محسبه

ومن آثار كرمه انه عفا فـي وصـيته         "." المئات من طالب العوائد فائزة بآمالها     
  ". عن جميع ما كان له على الناس، وهو مقدار عظيم من األموال

ـ                ين        ومن مواقفه ما حدثني به المرحوم الـشيخ محمـد حـسن آل ياس
حصل جفاء بين الـشيخ الكبيـر، الـشيخ         :  عن آبائه، قال ما فحواه     )١٤٢٧ت(

واتفق أن والي بغـداد أرسـل       . وإقبال الدولة ) ١٣٠٨ت(محمد حسن آل ياسين     
 - وكان حاضراً في المجلس    –بطلب الشيخ الكبير، فلما حضر، قام إقبال الدولة         

وأطراه وبجله بمـا يليـق      إجالالً وتعظيماً للشيخ، وسلّم عليه بأفضل ما ينبغي،         
، فـسلّم   )الكاظميـة (وبعد ذلك التقيا ظهراً في مدينتهما       . أمام الوالي والحضور  

ال يزال في قلبي شيء اتجاهك، ولكني فعلت مـا  : عليه الشيخ، فقال إقبال الدولة    
فعلت صباح اليوم في المجلس ألنك شـيخنا وإمامنـا ومرجعنـا، واحترامـك              

  ).رحمة اهللا عليهما( علينا وتبجيلك أمام اآلخرين واجب
بيتا، بمناسبة فتح    )٤٥(        مدحه الشيخ جابر الكاظمي بقصيدة بلغت عدتها        

  :وكان هو المتبرع النجاز العمل، منها) ع(باب جديد لإلمامين الكاظمين 
  به قد هدى اهللا المضل وأرشـدا     

  غـدا " حـسنا "لعمر أبيه كاسمه    
  وجمع فيه المجد والرشد والهدى   

  صر االسـالم حقـا وأيـدا      به ن 
  بذاك وموسى والجواد محمـدا    

  بابا إلى الهـدى   " اإلقبال"لقد فتح    
  فتى حسنت منه السجايا وفعلـه     
  تكمل فيه الفضل والعلم والعلـى     
  همام بـراه اهللا للـدين ناصـرا       
  سررت عليا والنبـي وفاطمـا      
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  :)١(خ محمد السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد فقالوذكره الشي

ون  كان ٢١، الموافق     ه١٣٠٥ ربيع الثاني سنة     ٨        توفي في الكاظمية في     
م، ودفن في سرداب داره في محلـة القطانـة، حـسب منطـوق              ١٨٨٧األول  
وكان قبره موجوداً، بالرغم من هدم الدار وتحويله إلى عمارة تحـوي            . وصيته

ولم يجرأ حكام العراق المتعاقبون على المساس بقبره، بـل          . )٢(محالت تجارية 
 يحملون لقـب   العظمى، وممنيته، كون صاحبه من رعايا بريطانيا   أوصوا برعا 

لدخول إلى تربته، وحدثوه انـه  السطور اهذه إال انه قد تعذر على كاتب       ). ريس(
  ).جرية ه١٤٢٩سنة (، وأصبح أثراً بعد عين مقبرةعد هناك لم ت

، المـشهور بحـرب     )تيبو سلطان (        وكان قد تزوج بنت ملك مليبار وهو        
 سـنة،   ١٤ا، وتوفي عـن     ، وولد له منها جالل الدين ميرز      االنكليز مدة طويلة  

 ).عليهما السالم(ودفن في روضة الكاظمين 

 يقام فيها بعـده، مجلـس لعـزاء      نت تربة قبره تعرف بالمنثر، وكان     وكا        
، في األيام العشرة األولى من شهر محرم الحـرام          )عليه السالم (اإلمام الحسين   

كـان خطيـب    و. والظاهر انه كان قد أوصى بذلك من ثلث تركته        . في كل سنة  
  .المجلس الشيخ كاظم آل نوح، إال اني لم أدرك هذا المجلس

                                                
 .٦٠: صدى الفؤاد )١(

لمراد، يسار الذاهب إلى الصحن الشريف، علـى        عمارة اقبال الدولة تقع في شارع باب ا        )٢(
 .بعد عشرات األمتار منه

  وللدين في سد الضالل مـسددا     
  

  فكنت ألبواب الهدى خير فـاتح     
  

ــول  ــل وخ ــاء بخي ــه ج   فان
  ونال مـن فـضلهما المـرادا      

  "سامح جـار الكـاظم    "وارخوا  
  

  وكمليك الهند إقبـال الـدول      
ــوادا ــاظم والج   وجــاور الك
  فسامح العافي عـن الجـرائم     
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 ربيـع األول سـنة   ٩        وكان قد كتب وصيته بخط يـده يـوم الخمـيس      
 باسطنبول، وأوصـى أن يقـوم بهـا       ، وسجلها في السفارة البريطانية        ه١٣٠٠

  . الوكيل بعده أبو الحسن القندهاري، وأوالده خضر وعباس ومحمد حسين
تضمن الوصية أن يقوم أبو الحسن القندهاري وخضر وأخوته وولده نسالً بعد            وت

، نسل بأمور داره، وخدمة قبره، بشرط أن يكون عاقالً قابالً، كامالً والئقاً فائقـاً             
تبقى هذه الخدمة في عقبه من ساللة أبي الحسن، ممن هو قادر على القيام بهذا               

 وجعل القنصل البريطـاني ببغـداد       .العمل بصورة صحيحة وكاملة إلى النهاية     
. وكيالً ووصياً وناظراً من بعده، اال انه رفض ذلك النشغاله بمهامـه الرسـمية         

وأن يكون الناظر النواب ميرزا محمد حسين خان المدراسي، ليقـوم بأعمالـه             
 . )١(باتفاق مع األوصياء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، تـاريخ العـراق بـين احتاللـين            : من مصادر ترجمته   )١(

  . ٢٥٣: ، حوادث بغداد٩١-٨/٨٦
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  السيد رضا بن السيد حسن الموسوي العاملي  -٣٨
   ه١٢٩٠ -٠٠٠٠

 بن حسين بن علي بن هارون بن القاسم بن السيد رضا بن السيد حسن        
  .العامليالعيثيثي  ، الموسويموسى

وقد كتب الشيخ عبد النبي الكاظمي، والسيد علي األمين العاملي، وأخيه السيد 
  .ة، بخطوطهم في صحة نسب السيد المترجمأحمد العاملي، والشيخ مهدي مغني

. ، فاستوطن فيه)عليه السالم(        انتقل من جبل عاملة الى مشهد الكاظم 
   .وله أخ اسمه محسن، الذي أعقب من ابنه محمد

وأهل مشهد الكاظم : "        قال السيد جعفر األعرجي في البلد األمين
  ".يعظمونه ويبجلونه ويخصونه بنذور وافرة

 ، عالماً جليالًكان سيداً. نزيل بلد الكاظمين: "        وقال السيد في التكملة
له كرامات . من عباد اهللا الصالحين، وأهل الورع والدين.  نقياً تقياً، براًربانياً

) عجل اهللا فرجه(حج بيت اهللا الحرام، ورأى الحجة . وبشارات ومكاشفات
  . اية طويلةولذلك حك. وكلمه ولم يعرفه، حتى فارقه

فقال . وتزوج بامرأة ذات أوالد كبار قريبة اليأس عمشة العين. وماتت زوجته
ما هذا العمل؟ ليس عليك النساء بقحط، وما وجه اقدامك على : له بعض اخوانه

 اسمه علي يولد لي منها، وأنا ال عالقة لي ان لي ولداً: أخذ هذه المرأة؟ فقال
وكان . ولم يكن له ولد سواه) رحمة اهللا عليه(فولدت السيد علي . بها بعد ذلك

.  لصاحب الزمان أكثر من هذا السيد ذكراً ما رأيت احداً، مدة قبل موتهضرأقد 
وكان . كان مستجاب الدعوة مجرب النذر. وكان عنده سيف اشتراه ليجاهد به

  ."شديد الوطأة على الطائفة المحدثة المعروفة بالشيخية
من عائلة شريفة في قرية عيثيث، من : "ضي آل ياسين        وقال الشيخ را

هاجر إلى العراق شاباً، فاشتغل بالعلم، وامتاز بالتقوى والصالح، . قرى عاملة
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وهو أول من عقد مجلساً لوالدة . فكان من العلماء األبرار الذين يتبرك بوجودهم
  ".دهة من بعفي الكاظمية، ثم انتشرت هذه السنّ) ع(اإلمام صاحب الزمان 

كان من أخيار . عالم تقي وفقيه صالح: "        وقال الشيخ في الكرام البررة
رجال العلم في الكاظمية، ومشاهير أهل الفضل بالنسك والزهد، ويروي بعض 

  ". وكان من المراجع هناك ومن أئمة الجماعة. أهل الكاظمية بعض الكرامات له
  :)١(ذكره الشيخ محمد السماوي في ارجوزته فقال

  الموسوي العاملي ذا المـضا    
  يغدو مع العلم كمـا يـروح      

  

  وأسرة للمتقي أعني الرضـا     
  فكم لـه مـن قمـر يلـوح        

  

. عمر طويل ودفن بدارهبعد ،  ه١٢٩٠توفي في بلد الكاظمين سنة         
  . )٢(والناس يزورون قبره ويتبركون به

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٥٤:  صدى الفؤاد)١(
  .٢/٥٥١: ، الكرام١٦٦-١/١٦٥: ، التكملة١٠: البلد األمين: من مصادر ترجمته )٢(
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   السيد رضا العاملي  السيد علي بن-٣٩
   ه١٣٢٠ -٠٠٠٠

  .         السيد علي بن السيد رضا بن السيد حسن الموسوي العاملي، الكاظمي
وكان يحضر في علوم .         اشتغل في طلب العلم، ونال درجة سامية

الشريعة على الشيخ حسين بن الشيخ علي األحمر، وكان يحضر عليه في داره، 
  . وطالما يكون االستاذ نفسه حاضراًثم يلقي على تالمذته ما تلقاه من استاذه، 

السيد علي من السادات : "        قال السيد في التكملة، في ذيل ترجمة أبيه
  ."االجالء، من أهل العلم والفضل، ذا وجاهة وجاللة، يعامله الناس معاملة والده

قام مقام والده، فكان جليل القدر، محترم : "        وقال الشيخ في نقباء البشر
لجانب، موجهاً مبجالً، وللناس به من الثقة والعالقة ما كان لهم بأبيه، بحيث ا

  ".يتبركون به
كان سيداً جليالً، كثير الخير والبركة، ذا : "        قال السيد علي في الحقيبة

وكان ألزم نفسه بقضاء حوائج المؤمنين، يمشي بها، وكان يفلح . وقار وسكينة
 قرب - عرف به -ن إماماً للجماعة في مسجد وكا. في أغلبها لحسن نيته

  . دارهم
، وصلى عليه     ه١٣٢٠سنة  في الكاظمية في الثامن من شهر صفر        توفي          

، ويتبرك الناس بزيارتهما    ه في داره  أبي ودفن مع    المجاهد السيد مهدي الحيدري،   
  .)١()رحمة اهللا عليهما (وثراهما،

 والذي قام مقامه صهره الـسيد محـسن         .ولم يكن له ولد ذكر، ونسله كله بنات       
، ونقـل نعـشه       ه١٣٥٧، والمتوفى سنة      ه١٢٧٣سنة  العاملي العيثيثي، المولود    

  .الى النجف األشرف ودفن هناك
                                                

، النفحـات   ٥٤٢-٤/٥٤١: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، الحقيبة     : من مصادر ترجمته   )١(
 .٤/١٤٣٧: ، النقباء٢٤٧: القدسية
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 عبد النبي االخباري الميرزا محمد بن -٤٠
   ه١٢٣٢ -١١٧٨

الميرزا محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع جمال الدين النيشابوري         
  . الهندي، األكبر آبادي، الشهير باالخباري

) ضياء المتقين(انه أنهى نسبه في كتابه :         قال الشيخ في الكرام البررة
ه من بني عامر النجديين، وهاجر وفي شعر له، يظهر ان. إلى الوزير الجويني

  .بعض آبائه من نجد إلى نيسابور
        ولد في الهند يوم االثنين الثاني والعشرين من شـهر ذي القعـدة سـنة               

ما أبوه السيد ميرزا عبد النبي فإنه ولد فـي          أ. ، بمحلة تسمى فرح آباد      ه١١٧٨
 ميرزا عبد الـصانع      وجده السيد  ، وهاجر إلى بالد الهند بعياله وحرمه      ،نيشابور

  .ولد في أسترآباد
بعـد   و، وفي طريق رجوعه توفي والده،حج البيت الحرام بصحبة أبويه           

وفي سنة  . فرباه زوج أمه، وهو سيد من قرية أكبر آباد        وفاة والده توفيت والدته     
، هاجر من الهند إلى العراق، وجاور في الغري، ثم الحـائر فمـشهد                ه١١٩٨

فكان لالخبارية بواسطته صوت فـي الكاظميـة، والتـف         . قام فيه الكاظمين، وأ 
ثم بدأ ينال من علماء االصوليين، ونسب       . حوله بعض الناس، فوجد بذلك رئاسة     

، فـي     ه١٢٢٣إلى بعضهم األقاويل، ثم شعر بالخوف فالتجأ إلى إيـران سـنة             
  . عصر السلطان فتح علي شاه القاجاري، وصار مقدماً عنده

عفر كاشف الغطاء رسالة وأرسلها إلى السلطان، شرح فيها بعض          فكتب الشيخ ج  
معتقدات الميرزا محمد، فضايقه الناس في إيران بالتهديد والوعيد، فرجع إلـى            

  .دار اقامته في الكاظمية، فزاد أمره استفحاال
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كان عالماً مرتاضاً، محققاً في علم : "        قال الشيخ حرز الدين في المعارف
وكان . أخصائياً في علم السيميا. فر، ألف في علم الحرف كتباً كثيرةالرمل والج

  ".يتصرف بالحروف الهوائية، واألسماء الحسنى بمقدرة واسعة
السيد مهدي بحر العلوم، واالقا محمـد علـي البهبهـاني،           :         من أساتذته 

والسيد محمد مهدي الشهرستاني، والسيد علي الطباطبـائي، والـشيخ موسـى            
  .حرانيالب

  .السيد محمد صادق الرضوي الهمداني:         من تالميذه
البرهـان فـي التكليـف والبيـان، والبنيـان          :         له مؤلفات كثيرة منهـا    

تـسلية  المرصوص، وقبسة العجول، وكتاب التحفة في الفقه، وتقويم الرجال، و          
ي جهر الذكر   واألمر الصريح ف   ،الحق المبين والنهج المستبين   و ،القلوب الحزينة 

وكتاب في الجفر، ورسالة في االعتـذار،        ،مصادر األنوار ، و )فارسي(والتسبيح  
  .وغيرها ،ديوان شعر عربي كبير وديوان آخر فارسيوكتاب دوائر العلوم و

 إذ قصده مـن النجـف       - بعد صدور فتوى بقتله    –        وقد دبر قتله جماعة     
جل من أعيان بيوت النجـف،      األشرف ستة عشر رجال يريدون قتله، يقدمهم ر       

ولما وصلوا إلى الكاظميـة اسـتمالوا       . وكان قاصداً بقتله التقرب إلى اهللا تعالى      
الرهابـه لكـي    عليه  المجاورين له بالمال، ثم تسلقوا عليه ليالً، وأضرموا النار          

وفي معارف الرجـال    (،    ه١٢٣٢يخرج من غرفته، فخرج مرعوباً فقتلوه سنة        
  . من الكتب، وصار معظمها في النجف ما في داره، واستبيح جميع)١٢٣٣

ونص السيد جعفر االعرجي في كتاب عبر أهل السلوك على دفنه خارج البلـد،       
في المقبرة المعروفة بتل أحمر، ولكن بعض الذاهبين مذهبه، كـانوا يـزورون             

وقيل انه دفن في المشهد الكاظمي المطهر،       . داره تبركا بقبره، وموقع مصرعه    
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ولعل القول األول هو األقرب إلـى       . ة الرواق الشرقي من جهة الجنوب     في بداي 
  . )١(الصواب، واهللا أعلم

 وتـرك هـذا     ،قتل معه فقد   ، ولده الكبير السيد احمد    ، أما كان له ولدان          و
، رب إلى سبزوار موطن أهلها وقومها     ولدين هربت بهما أمهما حتى أوصلها اله      

وفي إيـران   . صمة طهران وشاروط وغيرها   ومن نسله جماعة يستوطنون العا    
  .يعرفون بفاميل اخباري

ن يهـرب   أ ثم اسـتطاع     ، فقد اختفى يوم قتل والده     ،ما ولده الثاني الميرزا علي    أ
 كان أهلها يرون رأيهم وبقي هناك       ،حتى انتهى إلى قرية من قرى مدينة العمارة       

 امره في قرية مـن       حتى استقر  ، ثم اخذ ينتقل من قرية إلى أخرى       . طويالً زماناً
.  تسمى السورة في محلة منها تدعى اآلن جماعة المـؤمنين          ،قرى لواء المنتفك  

  . ل جمال الدينآوتعرف هذه األسرة اآلن في العراق ب
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
                                                

-٣/٤٢٢: ، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، الكرام      ٩/١٧٣:األعيان: من مصادر ترجمته   )١(
: ، النفحـات القدسـية    ٣٣٧-٢/٣٣٥: ، معارف الرجال  ٤٢٩-٤٢٨: ، مصفى المقال  ٤٢٣
٣١٠-٣٠٩.  



١٦٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الكاظميالشيخ مهدي بن عبد الغفار  -٤١
   ه١٣٠٤ -٠٠٠٠

 بن عبد الجبار بن عبد القهار بن عبد القادر الشيخ مهدي بن عبد الغفار        
 ومنشأ ، الكاظمي مولداًصالًأالقزويني ، بن الحاج سلمان بن الشيخ محمد حسين

  .ومسكناً
، ولعلهـا كانـت فـي    ولكن لم أعثر على سنة والدته        ولد في الكاظمية،   

وتعلم فيها علـى فـضالئها،   . الهجرينهاية الربع األول من القرن الثالث عشر      
كان من العلماء الفقهاء المتخرجين على الشيخ محمد علي بن المـال مقـصود           و

  . وسكن النجف األشرف مدة، يحضر عند أعالمها. صاحب كشف االبهام،علي
شيخي واستادي، قرأت عليه مدة مـن  : "        قال السيد محمد علي في اليتيمة    

جد في العلم حتى اجتهد به، ومضى إلـى   . سكنه النجف الزمان وشطراً، وكان م   
بلده، وغدا حاكماً بين ساكنيه بالمعروف، آمراً به، ناهياً عن المنكـر، مـصلياً              

  ".بشرذمة من الناس جماعة، وهو مقدس جداً
   ".عالم فقيه ماهر كامل: "        وصفه الشيخ اغا بزرك بأنه

هلهـا  أ قرية بلد لتعليم     -عض الزمن  ب – جاورقد  كان صاحب الترجمة            
وكان مجازاً باالجتهاد   . لجماعة بالكاظمية ل  إماماً وكان يصلي .  الشرعية األحكام

من الشيخ مرتضى االنصاي، كما نقل السيد علي الصدر، عن ولده الشيخ محمد             
  .      علي

 وقيـل  (ه ١٣٠٤ سـنة    في أواخر شهر رمضان   توفي صاحب الترجمة            
 في مدخل فضوة محلة أم النومي من        في داره بها   بالكاظمية، ودفن    )١٣٠٣سنة  

  .)١(وكان قبره ظاهراً هناك). البحية(طرف البو حية 
                                                

، نقبـاء   ٤٧: ، فـضالء  ٤/٤٨٣: ، الحقيبـة  ١١١-٦/١١٠: التكملة:  من مصادر ترجمته   )١(
  . ١٤٩: ، اليتيمة٥/٤٥٣: البشر
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والد؛ الشيخ محمد صالح، والشيخ جـابر، والـشيخ عبـود،    أربعة أوله          
واالخيران من قراء التعزيـة واهـل المنبـر، صـالحان           . والشيخ محمد علي  

كـان مـن    فواما الشيخ محمـد صـالح       . رهما بعض المؤلفات  فاضالن، وألخي 
  . المتفقهين
ولد فـي   . واما الشيخ جابر فكان من أهل العلم والفضل واالدب والشعر                 

، وتعلّم فيها، ودرس على علمائها، ثم هاجر إلـى            ه١٢٥٠سنة  الكاظمية حدود   
. ن الكـاظمي النجف األشرف لالستزادة من العلم، فدرس على الشيخ محمد حسي   

  .وانتقل إلى سامراء، فدرس على السيد محمد حسن الشيرازي
، بناء على طلب سكانها، فأصبح فيهـا رئـيس    ه١٣٠٦سنة  نحو بلدسكن قرية   

سـنة   جمادى اآلخـرة     ١٩ في   وتوفي فيها  .الدين، ومرجع الناس، وزعيم البلد    
  .)١(كونقل إلى النجف األشرف، فدفن هنا ، ه١٣١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .٢٢٨-١/٢١٥: ولالستزادة يراجع شعراء كاظميون )١(
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 الـذي   العظيمالطاعون  بتراجم األعالم الذين قضوا      هذا الفصل  يتناول        
 نقل األمـوات    - بل الستحالة  -، لصعوبة     ه١٢٤٧-١٢٤٦سنتي  وقع في   

 ان المدينة كانت غارقة     في تلك الظروف لدفنهم في مكان آخر، خصوصاً       
لفيضان الذي صاحبه الوباء، ولم يسلم من سكان المدينـة إال نحـو             بمياه ا 

وكذلك سلم  . ، كما حدثني الدكتور حسين علي محفوظ      مائة وعشرون نفساً  
  . من فر إلى مدن أخرى

، )تاريخ العراق بـين احتاللـين  (        قال المحامي عباس العزاوي في كتابه      
طاعون والغرق فـي    ال(م، تحت عنوان    ١٨٣١ -  ه١٢٤٧في حوادث سنة    

  ):بغداد
ة، ان هذا الداء كان من المصائب العظيمة على بغداد، محا البيوت الكثير           "

وقضى على اآلثار، بل هو البالء على المماليك، وسبب انقـراض حكـومتهم،             
  .ولواله لما أمكن االستيالء على بغداد

 ، ابتدأ فـي العـشر       ه١٢٤٦ حدث في سنة     ):حديقة الورود (وجاء وصفه في    
األواخر من شهر رمضان، وأوضح عن المصاب، وما كان يهلك كل يوم            

زاد شدة في شوال، فهرب الناس، ومـات الغالـب،          . حتى ضاع الحساب  
ومن ثم صار ينقل الموتى ويطرحون فـي دجلـة،        . وخفّ في ذي الحجة   

وان دجلة فاضت فدمرت غالـب      . وانقطع بعد أن أضر بما ال مزيد عليه       
  .)١("البيوت
 ولما: "ومما عثرت عليه في بعض األوراق القديمة حول الطاعون                

أعني سنة األربعة واألربعـين بعـد األلـف     - العراق في هذه السنة كان أهل 
                                                

 .٣١٨-٦/٣١٧: تاريخ العراق بين احتاللين )١(
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 يتحدثون عن قرب حدوث الطاعون ببغداد، لما ان العادة قبل ذلـك             -والمائتين
وقد . ببغدادجارية بأنه إذا حدث في الموصل في سنة، يحدث في ثانيها أو ثالثها              

حدث في السنة الثالثة واألربعين فيها، وأفنى غالب أهليها، وكثير من الموتى لم             
يتهيأ دفنهم، حتى كثرت الجيف بالبيوت والطرقات والمساجد والرباطات، فـأمر        
الحاكم، وكان آنذاك عبد الرحمن باشا بن محمود باشا عبد الجليـل زاده، بـأن               

يها شيء كثير، حتى انا شربنا المـاء ببغـداد          ، فرمي ف  ]كذا[ترمى الجثة بدجل    
ومن العجائب انا احتلنا لتبريده بأنواع الحيل ولم يبرد، وكثير من           . وفيه زهومته 

 .   "الناس كان يقول ان ذلك بسبب ما ألقي فيه من األموات

في ذيل ترجمة السيد هاشـم بـن        ،  )١(        قال السيد جعفر األعرجي النسابة    
  :عرجي ما نصهالسيد راضي األ

مات هو وزوجته وولده جميعاً في ذلك الطاعون في مشهد الكاظم، ودفنوا فـي          "
الطريق األعظم بين الصحن الشريف، والمدرسة، وبيت الشيخ الفقيه الفاضـل،           
الشيخ عبد العزيز بن الشيخ حسين الخالصي، وتلك الساحة إلى بـاب صـحن              

  .قريش
الصلحاء، الـذين هلكـوا فـي ذلـك         ودفن هناك جماعة من السادة والعلماء و      

الطاعون، على ما حدثني به الشيخ الجليل عمي السيد صالح، والـشيخ الجليـل             
العالمة السيد محمد بن السيد حسن بن السيد محسن، وغيرهما ممن شاهد ذلـك            

  .الطاعون، وكان في سنة سبع وأربعين ومائتين وألف
لصحن الـشريف والـديار     طفحت دجلة، وانكسر السد، ودخل الماء إلى ا       : قال

واألزقة، وكثر الموت، ولم يبق مرتفعاً عن الماء إال هذا الطريق، فأكثروا مـن              
وقد ذكرنا تفصيل ذلك الطاعون، ومن مات فيه من المعـارف، فـي      . الدفن فيه 

                                                
 .٣٧٣: الدر المنثور في أنساب المعارف والصدور )١(



١٧١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

، في كتابنا تاريخ الكوفة، فليراجعه من رام االطالع علـى       )مرغز(حوادث سنة   
 ".ذلك

  : عفر األعرجي النسابة أيضاً في كتابه عبر أهل السلوك        وقال السيد ج
وقع في العراق وبعـض     ] أي السابعة واالربعين ومائتين والف    [وفي هذه السنة    

بالد العجم، طاعون عظيم هلك فيه اكثر الناس، قيل لم يتفق في الـدهر مثلـه،                
  .حتى ان بعض الديار لم يبق من أهلها ديار

كنت يومئذ مراهقاً، فلمـا وقـع       : السيد جعفر، قال  حدثني عمي السيد صالح بن      
هذا الطاعون في بغداد ونواحيها، فر ابن عمي العالمة السيد حـسن صـاحب              
الجامع ألدلة الشرايع، ابن العالمة المقدس السيد محسن، صـاحب المحـصول            
والوسائل، الى الكرادة بأهله وعياله وأطفاله، وتبعه أخي السيد محمد بن الـسيد             

بأهله واخوته وأطفاله، ثم تبعنا ابن عمنا العالمة السيد محمد علـي بـن              جعفر  
السيد كاظم بن السيد محسن باخوته وعياله وأطفاله، فنصبنا خيامنا على دجلـة             
من الجانب الشرقي في الموضع المعروف بالزاوية، فاقمنا يومنا وليلتنـا تلـك،             

ا السيد جعفر بـن الـسيد       فلما كان اليوم الثاني عند طلوع الصبح، أصيب والدن        
راضي، وتوفي قبيل الظهر، فجهزناه وحملنا جنازته الـى المـشهد الـشريف             
الكاظمي لندفنه، فلم نجد موضعاً يمكن فيه الدفن، ألن الصحن الشريف والحرم            
المطهر مملؤان ماء، وكذا اكثر الديار والطرقات، وذلك الن الـشط كـان قـد               

 البلد، واحاط به من جميع جوانبه داخال        فاض، وانكسر بعض السد، فدخل الماء     
وخارجا، فلم نجد مكاناً خالياً من الماء اال الطريق الذي بين باب صحن قـريش              

، فبينمـا نحـن     )عطر اهللا مرقـده   (والباب التي تقابل مسجد عمي السيد محسن        
بصدد دفن جنازة السيد في ذلك الطريق، واذا بالرسول من جانب السيد حـسن              

نا ان السيد جواد والسيد نعمة والسيد طاهر ولد السيد كاظم اخـي             قد اقبل يخبر  
السيد حسن المذكور قد طعنوا، وهم مشرفون على الموت، فدفنا والدنا، وعـدنا             
الى مخيمنا، فوجدنا السادة المذكورين يجودون بانفسهم، فلمـا تناصـف الليـل             
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طلوع الفجر،  قضوا نحبهم، وطعن اخوهم العالمة السيد محمد علي، وتوفي عند           
فحملنا الجنائز وجميع اهلينا ورجعنا الى البلد باجمعنا، اال السيد حسن فانه فـر              
باهله الى ناحية سر من رأى، فدفنا السادة الكرام عند قبر والدنا، بازاء حـائط                

  .المسجد الجامع
منا السيدة ونسة بنت السيد محمد بن السيد حسن بن السيد مرتضى            ثم توفيت أم أ   

 االعرجي، وهي منى بنت الشيخ محمود الغفاري اخت الـشيخ امـين             الحسيني
  .الكاظمي، صاحب المشترك

ثم توفي خالها العالمة االمين صاحب المشترك، ابن الشيخ محمـود الغفـاري             
ثم كثر الطعن، ومات من الناس ما ال        . مين بازاء والدي  أالجندبي، ودفن الشيخ    

في هذا الطاعون من اعمامي وبني عمي       وكان من الذين توفوا     . يحصيهم اال اهللا  
وغيرهم، غير من قدمنا ذكرهم؛ السيد محمد والسيد نعمة والسيد جواد والـسيد             
موسى والسيد هادي والسيد محمد علي بنو السيد راضي بن السيد حـسن بـن               
المرتضى الحسيني االعرجي، والسيد عبد اهللا بن السيد محمد بن السيد راضي،            

السيد محمد علي بن السيد راضي، وامه السيدة فاطمة بنـت           والسيد ابراهيم بن    
السيد محسن البغدادي بن السيد حسن بن المرتضى، والسيد محمد والسيد احمـد    

  . ابنا السيد محسن، وعمهما السيد مهدي بن الحسن
، فـي  ) قرن١٢حوادث بغداد في (        وقال السيد باقر أمين الورد في كتابه    

غرق مدينـة بغـداد بميـاه دجلـة،      : "م، ما نصه  ١٨٣٠-  ه١٢٤٦حوادث سنة   
  ".وغمرت المياه مدينة الكاظمية، ووصل الماء فيه إلى الصحن الكاظمي

بـدأت أول إصـابات     : "م، مـا نـصه    ١٨٣١-  ه١٢٤٧وقال في حوادث سنة     
وأعلـن  . الطاعون في محلة اليهود ببغداد، والذي قدم من ساحل البحر األسـود     

، بتأثير القنصل االنكليـزي، وكـان النـاس         )كرنتينةال(الوالي الحجر الصحي    
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فيـضان دجلـة، وغـرق بغـداد الـشرقية      : "ثم قال". يرمون الموتى في دجلة  
  .)١("والغربية، وحدوث أضرار كبيرة في االرواح واالموال
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  السيد إبراهيم بن السيد محمد علي األعرجي-٤٢
    ه١٢٤٧ -٠٠٠٠

راهيم بن السيد محمد علي بن السيد راضي األعرجي،         السيد إب
  .الكاظمي

وأمه السيدة فاطمة ابنة السيد محسن، وأمها السيدة          ولد في الكاظمية،
  .وهو وحيد والديه. هدية اهللا بنت السيد علي بن المرتضى االعرجي

، وله شرح ربعة عشر مجلداًأ مصنفات في الفقه واالصول تبلغ         له
وله كتاب المناهج في أصول  . ه١٢٤٣فرغ من كتابته سنة ) الوافية التونية(

  .الفقه؛ مجلد في المبادئ اللغوية، ومجلدان في المبادئ االحكامية
] العلم[العالم النحرير، ذو : "        قال السيد جعفر االعرجي في النفحة

اً مجتهداً، زاهداً كان عالم:"وقال في البلد األمين ". الغزير، والفضل الخطير
ورعاً، وكتابه المناهج يشهد له بطول الباع وسعة االطالع، واحاطته بأقوال 

  ".االصوليين ومذاهب الفقهاء من الفريقين
عظم، فقيه العصر، الشيخ حدثني الشيخ األ: "        وقال السيد في التكملة

م المذكور براهيإن السيد إ: ، قال)طاب ثراه( الكاظمي ينسامحمد حسن آل ي
 بالفضل في الفقه، ولما مات شيخ الطائفة الشيخ جعفر صاحب كان معروفاً

كشف الغطا تردد أهل بلد الكاظمين وبغداد في التقليد بين الشيخ موسى ابن 
براهيم المذكور إالشيخ، وبين الشيخ أسد اهللا صاحب المقابيس، فجاؤوا إلى السيد 

م منهما، ألنه من أوضح مصاديق أهل يسألونه الترجيح بينهما، وتعيين األعل
هما كرجلين علما ان في هذا الجبل .  لهماني أمثل لكم مثاالًإالخبرة، فقال لهم 

فأخذ أحدهما ينقض الجبل . خراجهاإدرة مكنونة، فجاء كل منهما يريد 
الستخراجها، واستعد لذلك باآلالت والمعاول، واخذ ينقض، وكلما نقض جانبا 

خر، وجاء اآل.  واستمر على النقض،شياء العزيزةادن واألوقف على بعض المع
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ن تكون الدرة في موضع كذا من الجبل، فحفر أووقف وتأمل الجبل، فحدس 
وقد أحاط . خر مشغوال بنقض الجبليسيرا فوجدها وأخذها ومضى، وبقي اآل

يا سيدنا طبق :  فقالوا.خرواطلع على معادن كثيرة غير الدرة لم يطلع عليها اآل
 والذي حدسها وأخرجها هو ، الفقه هو الدرة الربانية:قال. نا المثال عليهمال

فالشيخ موسى عنده . الشيخ موسى، والذي بقي ينقض الجبل هو الشيخ أسد اهللا
   ".النتيجة، وال خبرة له بما اطلع عليه الشيخ أسد اهللا من المعادن النفيسة

  ". قيه بارع، وأصولي ماهرعالم فاضل، وف: "قال الشيخ آغا بزرك في ترجمته
   . )١(ه١٢٤٧        توفي في الطاعون سنة 

وله ابن واحد هو السيد محمد علي المعروف بتمباك فروش، وأمه أخت محمد 
جدا، إال انه قليل  كان عزيز النفس: "قال السيد األعرجي في النفحة. بن رسولي

ق، حتى انتهى إلى سافر إلى اذربيجان في طلب الرز. البضاعة، عديم الصناعة
وقد أعقب من ". فدفن عنده) ع(تبريز، فتوفي بها، ثم حمل إلى مشهد الكاظم 

ابراهيم ومحيي الدين، وامهما زهراء بنت السيد هادي بن السيد : رجلين هما
  ".جعفر بن السيد راضي

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
: ، الكـرام  ٤٩-٢/٤٨: ، التكملة ١٦: ، البلد األمين  ٢/٢١٦: األعيان: من مصادر ترجمته   )١(
 .٢٩: ، النفحات القدسية٨٧-٨٦: نفحة بغداد ،٢٠-١/١٩
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  الشيخ إبراهيم بن الشيخ حسن البالغي-٤٣
  ه١٢٤٦ -٠٠٠

راهيم بن الشيخ حسن بن الشيخ عباس بن الشيخ حسن بن         الشيخ إب
  .الشيخ عباس بن الشيخ محمد علي بن الشيخ محمد البالغي النجفي

ولد في النجف، وتربى فيها، ودرس على علمائها، وقرأ على الشيخ         
جعفر صاحب كشف الغطاء، وغيره من األعالم، وصار يعد من أهل الفضل 

ووجد تملكه كتاب اليتيمة للثعالبي بتاريخ . المنظورينالبارزين، والفقهاء 
   . ه١٢٠٥

عالم فاضل، فقيه : "        ترجمه السيد الصدر في التكملة ووصفه بأنه
  ". متبحر

 ورجع - وهو أول من سافر حاجاً من البالغيين-        حج بيت اهللا الحرام 
 مع إلتماس عن طريق الشام، ومكث في جبل عامل بطلب من وجوه أهلها،
ولما حّل . العلماء في النجف لكي يصير هناك مرشداً مبلغا للرسالة اإلسالمية

. بينهم التفوا حوله، واهتدوا بعلومه وآدابه الشرعية، وصارت له المنزلة الرفيعة
وصارت له هناك ذرية، وهو جد البالغيين العامليين، ومن أحفاده الشيخ محمد 

 المشهورة ومنها؛ آالء الرحمن، والرحلة جواد البالغي، صاحب المؤلفات
  .ثم عاد إلى العراق. المدرسية وغيرهما

        وللمترجم له شعر، منه هذه المقطوعة مخاطباً بها السيد علي األمين 
  : العاملي

  فقل من يرجى أو يؤمل لألخـرى       
  فما لك ال تسعى إلى األمثل األحرى      
  وتبذل ما أغناك عنه ذوو االثـرى      

  ظلمة الجهل كاالسـرى   وطالبه في   

  إذا كنت في الدنيا الدنيـة مغرمـا        
  وإن كنت تسعى نحو كل كريمـة       
  تضن بعلـم أنـت أولـى ببذلـه        
  وتترك سوق العلم في الناس كاسدا     
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  .)١( ه١٢٤٦توفي في الكاظمية بالطاعون الذي عم البالد سنة         
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  لواء بـه والك رب الـسما أمـرا        
  عليك إذا ما رمت يوم الجزا عـذرا   
  لقد خلصت سرا وقد خلصت جهرا     

 

  فقم وأقم سوقا مـن العلـم ناشـرا      
ــر ــي لعم ــةوان ــر حج    اهللا أكب

  فخذ يا سمي الطهر مني نـصيحة      
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  الشيخ ابراهيم بن محمد صالح الخالصي -٤٤
١٢٤٦ -٠٠٠٠  

  .، الكاظميمحمد صالح الخالصي الشيخ الشيخ ابراهيم بن        
مـن  صالة  مجلد ال رأيت خطه على ظهر     : " في التكملة  قال السيد الصدر          
ذكر انه ممن نظر فيـه ودعـا        . الوسائل للسيد محسن االعرجي الكاظمي    كتاب  
 إلـى سـنة   ١٢٤٤وهذا الشيخ من العلماء الذين توفوا بالطاعون سنة         . لصاحبه
سماء جماعة من العلماء المعاصرين     أفاني قد رأيت    . ، وانقطعت آثارهم  ١٢٤٦
 في سـنة    عالمة السيد عبد اهللا شبر بخط يده ذكر انهم استعاروا منه كتباً           للسيد ال 
 منهم الشيخ محمد بن المرحوم مير أحمد، والسيد هادي، والميـر سـيد     .١٢٢٧

محمد اليزدي، والشيخ عبد الحسين أيوب، والشيخ باقر، والميرزا رضا، والشيخ           
ين عم الـسيد عبـد اهللا   حميد االعسم، والشيخ عبد العالي االخباري، والسيد حس      

الشبر، والشيخ حسن الرشتي، والشيخ محمد كاظم بن محمد تقي، والشيخ أحمـد    
االخباري، والسيد علي بن السيد عيسى، والحاج مال محمد التبريزي، والميرزا           
أبو تراب، والشيخ موسى االخباري، والمال محمد علي الخراساني، والمال سليم           

اني، والحاج عبد الرحيم السويدي، والحاج عبد اهللا        الرشتي، والسيد حسن الطالق   
البروجردي، والشيخ محمد علي بن الشيخ كاظم، والشيخ عبد الرضا التميمـي،            
والشيخ حسين البالغي، والشيخ محمود، والشيخ جواد العاملي، واالخوند الحاج          

بـراهيم  إمولى محمد، والسيد زين العابدين، والشيخ يوسف العـاملي، والـسيد            
لطهراني، والشيخ منصور، والميرزا هداية اهللا، والشيخ عبد اهللا بن الحاج نجم،            ا

 كتبناهم لعله يطلع أحد علـى بعـض         .والسيد سبحان علي، والشيخ علي الواني     
وهؤالء جميعا كانوا في بلد الكاظمين في أيام الشيخ         . آثارهم، رحمهم اهللا جميعا   

نوا من تالمذتهما وتالمذة السيد محـسن  أسد اهللا، والسيد عبد اهللا شبر، ولعلهم كا      
  .عرجي واهللا العالماأل



١٧٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  ".له تصانيف في الفقه واالصول وغيرهما، وقد تلفت
كان في الكاظمية . عالم فقيه، وورع جليل: "        قال الشيخ في الكرام البررة

رأيت بعض ....من تالميذ السيد محسن االعرجي، الشهير بالمقدس االعرجي،
آخر مقتل كبير في خزانة كتب االستاذ، شيخ الشريعة مراثيه في 

  .)١("االصفهاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ١/٩٧: ، معجم المـؤلفين   ١٩-١/١٨: ، الكرام ٣١-٢/٣٠: كملةالت: من مصادر ترجمته   )١(

  ٠٣٧: ، النفحات القدسية١/٣٩٣: موسوعة مؤلفي اإلمامية



١٨٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ إسماعيل بن الشيخ مهدي الخالصي الكاظمي-٤٥
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

  مهدي بن المال عبد اهللا الشيخبن) محمد إسماعيل (        الشيخ إسماعيل
  .الخالصي، الكاظمي

 أول من سكن الكاظمية من هذه العائلة، ويوصف         كان جده المال عبد اهللا
  .وتفرقت منه ثالث بيوت كبيرة. بالعلم والفضل

        كانت للشيخ إسماعيل مرجعية ورئاسة، وله شهرة عظيمة في العلم 
وكان يقيم الجماعة في . وعرف عنه شدة عنايته بالفقراء. والزهد والتقوى

  .ع جنب بيتهمسجد كبير يعرف باسمه ومنسوب إليه، يق
:         ذكره السيد ابن معصوم عند تعداد تالمذة السيد عبد اهللا شبر فقال

ومنهم العالم العامل، والفاضل التقي الكامل، البارع األلمعي، الشيخ محمد "
  ".إسماعيل الخالصي

  ".عالم جليل، وصالح ورع: "        ووصفه الشيخ في الكرام البررة فقال
ؤلفات عديدة، كانت في غرفة مكتبته، ومحل مطالعته، هدمها         له كتب وم

، وذهب جميع ما فيها، كما انهدم كثير  ه١٢٤٦الغرق في شهر ذي القعدة سنة 
  .من دور الكاظميين، وتلفت أكثر آثار علمائها ومؤلفاتهم

  . )١(، وخلف ولدين هما الشيخ حبيب، والشيخ عيسى ه١٢٤٦ سنة وفيت        
  
  
  
  
 
  

                                                
، ٣٤: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، ترجمة السيد عبـد اهللا شـبر  :  من مصادر ترجمته )١(

 .١/٧١: ، مرآة الشرق١/١٣٤: الكرام



١٨١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  لشيخ أمين بن الشيخ سليمان معتوق الكاظميا -٤٦
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

  .                الشيخ أمين بن الشيخ سليمان بن معتوق العاملي، الكاظمي
في بالد جبل عامل ودرس فيها، ثم هاجر مـن جبـل             قد ولد            كان أبوه 

وسـكن الـشيخ    .    ه١١٩٧من ظلم الجزار سنة      فراراً   - مع من هاجر   -عامل  
  .مان بلد الكاظمينسلي

  . عرجيعلى أبيه الشيخ سليمان، وعلى السيد محسن األالشيخ أمين قرأ         
   ".، من علماء عصره جليالً فاضالًكان عالماً: "        قال السيد في التكملة

  . ه١٢٢٧  بعد وفاته سنةأبيه قام مقامقد و
  .)١( ه١٢٤٦ توفي بالطاعون سنة        

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، النفحات  ١٥٧-١/١٥٦، الكرام     ه:  األحكام ، حقائق ١/٦٠: التكملة:  من مصادر ترجمته   )١(

  .  ٩٠-٨٩: القدسية



١٨٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ باقر بن حبيب الربعي البلدي-٤٧
  ه١٢٤٧ -٠٠٠٠

       الشيخ باقر بن الشيخ حبيب بن درويش بن شكر بن عباس الربعي 
  .البلدي

محمد : "        قال الشيخ جابر الكاظمي في مقدمة ديوانه، عند ذكره نسبه
وهذا . وادابن الج) حميد(جابر بن الشيخ عبد الحسين بن عبد الحميد المعروف 

 والعباس هذا أبو قبيلة وهو عمود –الجواد بن أحمد بن الخضر بن عباس 
 ابن محمد بن المرتضى بن أحمد بن محمود بن محمد بن الربيع، إلى أن -نسبه

  .)١()"صلى اهللا عليه وآله وسلم(ينتهي إلى ربيعة بن نزار جد النبي 
). كما مر(شيخ جابر خضر، جد الشاعر ال: وأعقب العباس تسعة أوالد، منهم

حسب اهللا، الذي أعقب خمسة أوالد، وهم من االمراء، ولهم مضايف في : ومنهم
  .  وهو جد شيخنا المترجم: ومنهم شكر. بلد، وآثار مشهورة مذكورة

 من العلماء األعالم، - ره–الشيخ حبيب : "        قال الشيخ جابر الكاظمي
 توفي - ع– ومسكنه بلد الكاظمين قدس اهللا روحه، ومن المعروفين بالتقدس،

والشيخ باقر، توفي . الشيخ علي: ، وله ثالثة أوالد)رغوم(في الطاعون المؤرخ 
والشيخ مهدي، شاعر مجيد كامل، إال انه ال يمدح . في الطاعون، من الفضالء

  .     )٢("أحداً وال يبوح بشعره
) بغية الطالب(جم رأيت بخط المتر: "        قال الشيخ آغا بزرك في ترجمته
وقد استعار الشيخ حسن بن .  ه١٢٤٦للشيخ االكبر كاشف الغطاء، كتبها سنة

 فيحتمل - شقيق كاتبها–الشيخ اسد اهللا الكاظمي هذه النسخة من الشيخ علي 
  ".انهما توفيا في الطاعون الثاني

                                                
  .١٠:  ديوان الشيخ جابر)١(
  .١٢:  ديوان الشيخ جابر)٢(



١٨٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .)١(، في الطاعون العظيم ه١٢٤٧        توفي سنة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١/١٧٧: الكرام :من مصادر ترجمته )١(



١٨٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  لشيخ جعفر الدجيلي الكاظميا -٤٨
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

  .الدجيلي) محمد جعفر(        الشيخ جعفر 
        وصفه شريكه في الدرس، السيد محمد بن معصوم القطيفي، عند تعـداد          

، الفاضل الكامـل، التقـي      ومنهم العالم العامل  : "تالمذة السيد عبد اهللا شبر، فقال     
  ".النقي

عالم فاضل، أديب اصولي، نحوي لغوي،      : " التكملة         وقال السيد حسن في   
  ."من تالمذة السيد محسن ثم السيد عبد اهللا شبر

  .)١(ن وهي سنة الطاعو،  ه١٢٤٦ سنة وفي فيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٢/٢٥٧: ، التكملة٣٣: ترجمة السيد عبد اهللا شبر:  من مصادر ترجمته)١(



١٨٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  السيد جعفر بن السيد راضي االعرجي الكاظمي-٤٩
  ه١٢٤٧ -٠٠٠٠

 الحسيني االعرجي،         السيد جعفر بن السيد راضي بن السيد حسن
  .الكاظمي

كان وجهاً من وجهاء بيت األعرجي في : "        قال الشيخ راضي آل ياسين
الكاظمية، وكبيراً من كبرائها، ومذكوراً في علمائها األعالم، وتنتهي إليه جّل 

  ".عائلة أبيه السيد راضي
كـان  : "مـين         قال حفيده السيد جعفر األعرجي النسابة في كتابه البلد األ         

  ".سيداً ديناً، حسن األخالق، عارفاً بأيام الناس
حدثني عمي السيد صالح بن الـسيد جعفـر،         : "وقال في كتابه عبر أهل السلوك     

أصيب والدنا السيد جعفر بن السيد راضي، وتوفي قبيل الظهر، فجهزنـاه            : قال
 يمكن فيـه    وحملنا جنازته إلى المشهد الشريف الكاظمي لندفنه، فلم نجد موضعاً         

الدفن، ألن الصحن الشريف والحرم المطهر مملؤان ماء، وكـذا أكثـر الـديار        
والطرقات، وذلك الن الشط كان قد فاض، وانكسر بعض السد، فـدخل المـاء              

، فلم نجد مكاناً خالياً من المـاء        وخارجاً البلد، وأحاط به من جميع جوانبه داخالً      
باب التي تقابل مسجد عمـي الـسيد        اال الطريق الذي بين باب صحن قريش وال       

  ). عطر اهللا مرقده(محسن 
،  ه١٢٣٥        وقال الشيخ راضي آل ياسين انه توفي فـي الكاظميـة سـنة       

  . ولعله من سهو القلم
السيد محمد، والسيد هادي، والسيد صالح، وقد       :  ثالثة رجال  )١(أولد السيد جعفر  

  . سيد محمد وحدهانقرض األخيران إال من البنات، والعقب من ال
  

                                                
  .ياسين، البلد األمين، عبر أهل السلوكأوراق الشيخ راضي آل :  من مصادر ترجمته)١(



١٨٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ جواد بن الشيخ كاظم الكاظمي  -٥٠
  ه١٢٤٧ -٠٠٠٠

  .الشيخ جواد بن الشيخ كاظم بن الشيخ محمود الكاظمي
كان هو . عالم جليل: "        ترجمه الشيخ اغا بزرك في الكرام البررة فقال

 وأخواه الشيخ محمد علي والشيخ محمد يونس من العلماء األعالم المعاصرين
  ".   للسيد عبد اهللا شبر

، كما يـستنتج مـن        ه١٢٤٧وأظنه ممن قضى في الطاعون سنة       :         أقول
  .)١(تاريخ ذلك الزمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                

  .١٢٨: ، النفحات القدسية١/٢٨٥:الكرام البررة:  من مصادر ترجمته)١(



١٨٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  السيد جواد بن كاظم بن السيد محسن االعرجي-٥١
   ه١٢٤٧ -٠٠٠٠

        السيد جواد بن السيد كاظم بن السيد محسن بن السيد حسن األعرجي، 
  .لكاظميا

جليل القـدر،   : "        قال السيد جعفر األعرجي النسابة في كتابه البلد األمين        
مات هو وأهله وولده، وكـانوا      . عظيم المنزلة، عالم متبحر بفنون العلم واألدب      

هاشم وعلي واحمد، وأمهم فاطمة بنت السيد محمـد بـن الحـسن بـن               : ثالثة
ائتين وألف، في يوم واحد، وكـذا  المرتضى، في الطاعون سنة سبع وأربعين وم     

السيد العالمة محمد علي والسيد نعمة ابنا السيد كاظم، ماتا هم واهلوهم في ذلك              
  ".الطاعون

  .        وله كتاب في األدعية واألوراد
  .)١( بالطاعون العظيم ، ه١٢٤٧        توفي سنة 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .البلد األمين:  من مصادر ترجمته)١(



١٨٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ حبيب الربعي البلدي-٥٢
    ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

وهو من .         الشيخ حبيب بن درويش بن شكر بن عباس الربعي البلدي
  .أبناء عم الشاعر الشيخ جابر الكاظمي، ويتصل معه بالعباس المذكور

هاجر إلى الكاظمية لطلب العلم في أيام : "        قال الشيخ راضي آل ياسين
نفيسة خطية، المحقق األعرجي، وصارت له وجاهة وجاللة، وكانت لديه كتب 

  ".باعها بعده أوالده
قال الشيخ جابر بن عبد الحسين : "        قال الشيخ آغا بزرك في ترجمته

انه من العلماء األعالم المعروفين ): سلوة الغريب(في مقدمة ديوانه ] الكاظمي[
  ". بالتقدس والورع سكن الكاظمية
  . )١()رغوم(، المؤرخ  ه١٢٤٦        وتوفي بالطاعون سنة 

الشيخ علي والشيخ باقر، توفيا بالطاعون، والـشيخ مهـدي          : وخلّف ثالثة أوالد  
وهو ممن جاب البالد،    . الشاعر المجيد الذي كان ال يمدح أحداً وال يتجر بشعره         

  . ه١٢٧٠مصار، وكان حياً إلى سنة وساح في األ
 إلـى          ولهم أيضا أوالد عم آخرون، كان مسكنهم قرية بلد، وربما ترددوا      

الكاظمية كثيرا، منهم الحاج محمد علي بن عبد االئمة بن حسب اهللا بن العبـاس   
له رسالة حسنة فـي كرامـات       . المذكور، وهو من أهل الفضل والكمال والنظم      

  .، مما وقع في عصره وحواليه)عليهم السالم(أهل البيت 
 ومنهم الشيخ موسى بن محمد بن أحمد بن عبد الرضا بن حسن بـن العبـاس                

وأخوه الشيخ مهدي من االتقياء، ومن      . المذكور، من العلماء المعروفين بالتقدس    
  .ذوي الكمال

  
                                                

  .١/٢٩٢: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، الكرام:  من مصادر ترجمته)١(



١٨٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ حسين الشوشتري الكاظمي-٥٣
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

        الشيخ حسين الشوشتري الكاظمي، والد الشيخ جعفر الشوشتري 
  .        الواعظ الشهيرالعالم) التستري(

سـكن  . م والتقوى والصالح، مـذكوراً فـي العلمـاء                كان من أهل العل   
الكاظمية، وكان له فيها دار عامرة وهبها ابنه بعده، للـشيخ عبـد الحـسين آل               

  . ه١٢٩١ياسين سنة 
 .)١( ه١٢٤٦        توفي في الطاعون سنة 

        اشتهر ولده الشيخ جعفر بالفضل والصالح وبالوعظ، وكان إذا صعد 
  .وهو صاحب كتاب الخصائص الحسينية. عواده األلوفالمنبر، اجتمع تحت أ

 أقام في الكاظمية مدة، اتصل فيها بالعالمة الشيخ محمد حسن آل ياسين، 
توفي في شهر . موتوتأسست بينهما صحبة وصداقة أكيدة، صحباها إلى ال

 .، ودفن في الساباط بالصحن العلوي المطهر ه١٣٠٣صفر سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

                                                
  .أوراق الشيخ راضي آل ياسين:  من مصادر ترجمته)١(



١٩٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  طالب بن الشيخ حسن الكاظمي الشيخ -٥٤
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

        الشيخ طالب بن الشيخ حسن بن الشيخ هادي بن الشيخ حسن بن الـشيخ        
  .ينتهي نسبه إلى حبيب بن مظاهر. هادي األسدي، الكاظمي

عـالم عامـل وابـن      : "        ترجمه السيد الصدر في التكملة فقال في وصفه       
  ".ن األفاضل والفقهاء وكبار العلماءومن بيت علم فيهم جماعة م. عالم

كان بيتهم بيت علم وفـضل      . عالم جليل : "قال الشيخ في الكرام البررة    و
تلمذ على الشيخ األكبر جعفر كاشف الغطاء، والـسيد محـسن           . وصالح وتقى 

المقدس األعرجي، وكان معاصراً للسيد عبد اهللا شبر، وقد استعار منـه بعـض     
  ".الكتب كما رأيته بخطه

  .)١( ه١٢٤٦      توفي في الكاظمية بالطاعون الجارف سنة   
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٢١٢: ، النفحات القدسية٢/٦٧٥: ، الكرام٣/٢٠٠: التكملة: ادر ترجمته من مص)١(



١٩١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   الميرزا عبد الكريم المراغي الكاظمي-٥٥
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

  .        الميرزا عبد الكريم المراغي الكاظمي
كان من االفاضل المحققين والفقهاء : "        قال السيد الصدر في التكملة

كان جيد الخط جداً، .  على شريف العلماء وصاحب الفصولتلمذ. المدققين
  . رأيت وسائل السيد محسن االعرجي بخطه، وكذا الفصول ألستاذه

  .وله تصانيف ضاعت
  . )١("، عام الطاعونه١٢٤٦ظنها في سنة أال تحضرني سنة وفاته، و

 .راغيالد الميرزا جعفر المهو و        و

  
  
  
  
  
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .٣/٣٠٥: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



١٩٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  خ عيسى بن الشيخ إسماعيل الخالصي  الشي-٥٦
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

  .        الشيخ عيسى بن الشيخ إسماعيل الخالصي الكاظمي
عالم عامل فاضل فقيه محدث كثير : "        قال السيد الصدر في التكملة

وأدرك درس . العبادة زاهد ورع، من تالمذة السيد عبد اهللا بن السيد رضا شبر
  . "محسن المقدس الكاظمي والمحقق الشيخ اسد اهللالسيد المحقق السيد 

رأيت بعض الكتب من : "        وقال الشيخ آغا بزرك في الكرام البررة
الشيخ جواد، : وهو أبو العلماء والفضالء. موقوفاته مثل تهذيب األحكام، وغيره

وأخوه الشيخ حبيب أيضاً كان من . والشيخ محمد، والشيخ عبود، والشيخ باقر
  ".لماء، كما مرالع

  . )١(، بالطاعون العظيم ه١٢٤٦ سنة وفيت        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣/٢١٤: ، الكرام٤/١٨١: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



١٩٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  السيد كاظم بن السيد حسين االنباري  -٥٧
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

  .        السيد كاظم بن السيد حسين االنباري الكاظمي
عالم عامل فاضل، من تالمذة السيد : "        قال السيد الصدر في التكملة

ذكره السيد عبد اهللا شبر .  االعرجي، من المعاصرين للسيد عبد اهللا شبرمحسن
  .١٢٢٧في بعض كتاباته، وكان حيا سنة 

   .)١( " ه١٢٤٦أظنه مات في الطاعون سنة         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
: ، النفحات القدسية  ٣/٢٦٢: ، الكرام ٤/٢٦٢: ، التكملة ٩/٥: األعيان:  من مصادر ترجمته   )١(

٢٨٢.  



١٩٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  السيد كاظم بن السيد محسن األعرجي -٥٨
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠
حسن بن السيد حسن الحسيني االعرجي،         السيد كاظم بن السيد م

  .الكاظمي
كان عالماً . أكبر أوالد السيد محسن: "        قال السيد حسن الصدر في التكملة

  ).ع(من أجالء علماء بلد الكاظمين . فاضالً، اصولياً فقيهاً
توفي في  .  السيد محمد علي من فحول العلماء المحققين       ؛وكان له ولدان          
  . الخر السيد حسن مات في أيامنا بال عقب، فانقطع عقب السيد كاظم وا.حياته

كان من تالمذة أبيه السيد     . رأيت خطه في مجموعة تدل على تبحره في الحديث        
  . "محسن

  .        وله كتاب في األدعية واألوراد
        وذكر السيد جعفر األعرجي النسابة في كتابه البلد األمين ولـداً آخـراً،            

  . ه١٢٤٧لسيد جواد، وقال انه مات هو وأهله بالطاعون سنة هو ا
  .)١( ه١٢٤٦        توفي في الطاعون سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٨١: ، النفحات القدسية٤/٢٦٣: ، التكملة٩/٩: األعيان: رجمته من مصادر ت)١(



١٩٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  السيد لطفي بن السيد علي األعرجي -٥٩
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

 ابن عم السيد محسن ،بن السيد علي بن السيد المرتضى        السيد لطفي 
  ). صاحب المحصول(األعرجي، 

رأيت في بعض . كان من العلماء األجلة: "ل السيد في التكملة        قا
مسودات السيد العالمة المتبحر السيد عبد اهللا شبر المعاصر له، تعظيمه وذكره 

  . بغاية التبجيل

وقد أدركت ولده السيد حسن، وهو أبو طائفة بالكاظمية، ومنهم السيد علي 
  .ساكن همدان

  .)١(" ه١٢٤٦واظنه مات في سنة الطاعون 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٣/٢٨٤: ، الكرام٤/٢٨٠: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



١٩٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  السيد محمد علي بن السيد كاظم األعرجي-٦٠
    ه١٢٤٧ -٠٠٠٠

  .األعرجيبن الحسن         السيد محمد علي بن السيد كاظم بن السيد محسن 
، وعلى السيد  السيد محسن االعرجيعلى جدهتلمذ وت         ولد في الكاظمية،

   . والتصنيف والقضاءقام مقام جده في التدريس. عبد اهللا شبر
        تتلمذ عليه الكثير من األعالم، منهم السيد محمد بن السيد جعفر 

  .         األعرجي، وقد أجازه
        وصفه شريكه في الدرس، السيد محمد بن معصوم القطيفي، عند تعداد 

 حليف المكارم والتقوى، ومن شهدت ومنهم: "تالمذة السيد عبد اهللا شبر، فقال
دلة المنطوق والفحوى، جامع المعقول والمنقول، ومستنبط الفروع من أبفضله 

، )طاب ثراه(العالم التقي، والفاضل النقي، سيدنا السيد محمد علي  االصول،
   ".خلف المرحوم السيد كاظم

كان من . العالم الفاضل، المحقق المدقق: "        وقال السيد جعفر في النفحة
  ". بدهمأفضل أهل زمانه وأع

كان خلف جده وتلميـذه، والقـائم    : "        وقال السيد حسن الصدر في التكملة     
عالم عامل، فاضل محقق فـي الفقـه        . مقامه في التدريس والرئاسة والتصنيف    
رأيت له رسالة في حجيـة الظـن، رد    . واالصول والرجال، مجتهد كامل جامع    

خاص، ورسالة في حجيـة     فيها على صاحب القوانين في انكاره لوجود الظن ال        
الكتاب وعدم تحريفه بالزيادة والنقصان، وتعاليق على شرح السيد العميدي على           

ورسائل اخـر واجوبـة     . تهذيب االصول، وكتاب في الفقه سماه أحكام الشريعة       
وعندي مجموع بخطه الشريف، جمع فيه فوائـد متفرقـة فـي الفقـه              . مسائل

  ". مال فضلهواالصول والرجال وغير ذلك، تدل على ك



١٩٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

وله رسـالة فـي الـرد علـى         : "        وأضاف الشيخ راضي آل ياسين فقال     
  ".االخباريين

ونقل ان السيد عيسى األعرجي حدث انه رأى أوراقاً بخط المتـرجم تتـضمن              
فصال في مناظرة جرت بينه وبين الشيخ أسد اهللا التستري صـاحب المقـابيس،        

ثم علق الشيخ راضي علـى      . مه انتهى بمسألة دينية تدل على عظمة السيد وعل      
  : ذلك بقوله

والمنـاظرة ال تكـون إال   . قلت وكفى انه يناظر ويناقض مثل ذلك الحبر البحر        "
  ". بين نظيرين

  ".كان عالماً فاضالً مدرساً مؤلفا: "        قال الشيخ حرز الدين في المعارف
  ".، ومن العلماء الفحولكان فقيهاً كامالً: "        وترجمه الشيخ آغا بزرك فقال

        له أبيات ومقاطع تدل على انه كانت لديه ملكة الشعر، منها قصيدة فـي              
  ):ع(وله في اإلمامين الكاظمين . رثاء جده المحقق السيد محسن األعرجي

  :وله أيضا

  :وله أيضا

ل السيد جعفر االعرجي في كتابه عبر أهل الـسلوك، عـن طـاعون             قا
)١٢٤٧:(  

  نوران من عرش اإلله بعثتمـا     
  فألجل ذا باب الرجـا سـميتما       

 

  موسى بن جعفر والجواد كالكما     
  س خيـر وسـيلة    فجعلتما للنـا  

 

  في ريبة مـن فاقـة متـأخره       
  واالنبيا فـي أمرهـا متحيـره      

  
 

  قدم لنفسك ما استطعت وال تكن      
  يوما ترى فيه العبـاد بأسـرها      

 

  وحرمته وحدي بسوء الطـالع    
  إقباله يـزري بحـسن الطـالع      

 

  إن كان ما قالوا بحسن الطـالع        
ــادر  ــريم ق ــى ك ــأن إل   فأللج

 



١٩٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

في ذلك الطريق، واذا بالرسـول      ] أي والده [فبينما نحن بصدد دفن جنازة السيد       "
من جانب السيد حسن قد أقبل يخبرنا ان السيد جواد والسيد نعمة والسيد طـاهر         

 مشرفون على الموت،    ولد السيد كاظم اخي السيد حسن المذكور قد طعنوا، وهم         
فدفنا والدنا، وعدنا الى مخيمنا، فوجدنا السادة المذكورين يجودون بانفسهم، فلما           
تناصف الليل قضوا نحبهم، وطعن اخوهم العالمة السيد محمد علي، وتوفي عند            
طلوع الفجر، فحملنا الجنائز وجميع اهلينا ورجعنا الى البلـد بأجمعنـا، فـدفنا              

  ".بر والدنا، بازاء حائط المسجد الجامعالسادة الكرام عند ق
اال ان .  ه١٢٤٧ونقل كذلك في نفحة بغداد أنه توفي واخوته في الطاعون سـنة      

توفي في الكاظمية كهال، في حياة ابيه المتـوفى         : "السيد الصدر قال في التكملة    
، الذي هو اكبر أوالد السيد محسن، ولكن ابنه هذا أفضل منه ومن               ه١٢٤٦سنة  

وصلى عليه عمه السيد محمـد بـن        .  الد السيد على الظاهر، واهللا العالم     كل أو 
توفي قبل وفاة   : "ونقل ذلك الشيخ آغا بزرك، حيث قال      ". السيد محسن األعرجي  

  . )١(ولعله من سهو القلم". والده
  
  
  
  
  
  

                                                
، أوراق الشيخ راضـي آل ياسـين، ترجمـة    ٩/٤٢٧عيان الشيعة أ : من مصادر ترجمته   )١(

 ، عبـر أهـل    ٨٤: ، ذكرى المحـسنين   ٤٥٤-٥/٤٥٣:  التكملة  ،٣٤: السيد عبد اهللا شبر   
، ٣٠٩-٣٠٨: ، مـصفى المقـال    ٨٨٧-٢/٨٨٦: ، مرآة الشرق  ٣/١٤٠: السلوك، الكرام 
 .نفحة بغداد، ٢/٢١٣معارف الرجال 



١٩٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ محمد بن المير أحمد البصري الكاظمي-٦١
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

  .ر أحمد البصري الكاظمي        الشيخ محمد بن المي
عالم عامل، محدث ماهر، اصولي فقيه، من : "        قال السيد في التكملة

وقفت له على كتاب . المعاصرين للشيخ أسد اهللا الكاظمي والسيد عبد اهللا شبر
 مزار لطيف مرتب على مقدمة واثني عشر ،زهرة المزارات وغرة الزيارات

  .  وخاتمةباباً
من العلماء في الكاظمية وهما من تالمذة السيد المقدس وكان أبوه أيضا 

  ".االعرجي الكاظمي صاحب المحصول
". العالم المحدث الجليل: "        وصفه الشيخ آغا بزرك في الكرام البررة بـ

رأيت تملكه للدروس وغيره، منها تملكه لمروج الذهب في : "وقال في ترجمته
بد اهللا شبر منه بعض الكتب بعنوان ورأيت استعارة السيد ع.  ه١٢١٣سنة 

ووصفه ). شيخنا األمجد األواه، جناب الشيخ محمد نجل المرحوم أمير أحمد(
، )جناب الشيخ محمد أمير أحمد، حرسه اهللا: (الشيخ أسد اهللا الكاظمي بقوله

  ".وذكر انه استعار منه شرح السيد صدر الدين القمي للوافية التونية
مرتب على :" الذريعة في وصف كتابه زهرة الزيارات        وقال الشيخ في

والمقدمة مشتملة على روضة بهية، وتحفة . مقدمة واثني عشر باباً وخاتمة
أوله الحمد هللا المتفرد باألزلية والبقاء، المتوحد باإليجاد . سنية، وآداب علية
نسخة وال. ينقل فيه عن البحار للمجلسي، وعن تحفة الزائر. واإلماتة واإلحياء

رتب الباب الحادي عشر على . التي رأيتها بالكاظمية كانت مخرومة من آخرها
ثالثة فصول، أولها في الزيارات الجامعة، أورد منها تسعة، وثانيها في األدعية 

  ".المأثورة عند ضرائحهم، وبه تنتهي النسخة



٢٠٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  . )١( " ه١٢٤٦واظن انه توفي سنة : "        قال السيد حسن الصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
: ، الكـرام  ١٢/٧٥: ، الذريعـة  ٤/٣٥٤: ، التكملة ٩/١١٩: األعيان:  من مصادر ترجمته   )١(

٣٥٩-٣/٣٥٨. 



٢٠١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ مهدي بن الشيخ سليمان العاملي -٦٢
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

  .        الشيخ مهدي بن الشيخ سليمان العاملي، الكاظمي
عالم فاضل أديب نحوي لغوي، من تالمذة والده، : "        قال السيد في التكملة

  . والسيد محسن صاحب المحصول
وكان من أجلة علماء . وسكنها) ع(لد الكاظمين كان والده جاء من بالده إلى ب

يروي عنه االجالء كالسيد محسن االعرجي المذكور وغيره، وهو . عصره
براهيم بن زين العابدين، عن الشيخ الحر إيروي عن جدنا السيد محمد بن 

  . صاحب الوسائل
 والد علماء في بلد الكاظمين، منهم صاحب الترجمةأولهذا الشيخ عدة         

، ومنهم الشيخ العالمة الفاضل الشيخ محمد  ه١٢٤٦المتوفى بالطاعون سنة 
  .)١("شريف

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٣/٥٦١:  الكرام، ه: ، حقائق األحكام١/٣٨٠:  التكملة: من مصادر ترجمته)١(



٢٠٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  السيد موسى بن السيد عيسى الجزائري الكاظمي -٦٣
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

السيد موسى بن السيد عيسى بن السيد يوسف بن السيد كاظم الموسوي         
   الكاظمي،الجزائري

من العلماء المعاصرين للسيد عبد اهللا شبر، كتب : "السيد في التكملة        قال 
، وسرد نسبه كما ١٢٢٤بخطه رسالة المواريث للشيخ يوسف البحراني في سنة 

  . ذكرناه
وهو جد السيد موسى بن السيد محمود الموسوي الجزائري الكاظمي         
  . المعاصر

   . )١( " ه١٢٤٦وقد توفي بالطاعون سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٦/٩٤: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٠٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ هادي االسدي الكاظمي -٦٤
   ه١٢٤٦ -٠٠٠٠

   . ينتهي إلى حبيب بن مظاهر.الشيخ هادي األسدي الكاظمي        
عالم جليل، وفقيه نبيل، ومحدث كامل، من : "       قال السيد في التكملة 

  . المعاصرين للشيخ يوسف البحراني، والوحيد البهبهاني
وذريته غير منقطعة . الكاظمية، كلهم علماء منتسبين إليهوهو أبو اسرة جليلة ب

  .إلى اليوم، وال اعرف تفصيل احواله الندراس آثاره بالطاعون الجارف
  ".        الد الشيخ حسنهو وو

  . )١(  ه١٢٤٦        توفي سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

                                                
  .٦/١٩٢: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٠٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   السيد هاشم بن السيد راضي األعرجي-٦٥
   ه١٢٤٧ -٠٠٠٠

  . الكاظمي،سن االعرجيهاشم بن السيد راضي بن السيد حالسيد         
: ، قالوم في تالمذة السيد عبد اهللا شبرذكره السيد محمد بن معص        

ومنهم العالم الفقيه، والفاضل النبيه، صاحب المناقب والمكارم، جناب السيد "
    ."ابن المرحوم السيد راضي) قدس سره(هاشم 

السيد الجليل العالم، : "األعرجي النسابة في وصفه        وقال السيد جعفر 
والبحر المتالطم، والسحاب المتراكم، السيد هاشم، صاحب التآليف الرائقة، 

  ".      والتصانيف الفائقة
تلمذ على . عالم عامل، فاضل فقيه كامل: "        قال السيد الصدر في التكملة

  . "عمه العالمة السيد محسن صاحب المحصول
هو العالمة من أبناء أبيه، وكانت له : "      وقال الشيخ راضي آل ياسين  

همة في مواصلة االشتغال، فكادت ترجع إليه الرئاسة األعرجية في الكاظمية 
  .لوال ان األجل أسرع إليه، قبل أن تكمل له المرجعية بكل مرافقها

كان السيد هاشم : ، قال]الشيخ محمد حسن[حدثني الوالد العالمة عن جده األكبر 
أحد آيات الدهر بإحاطته المفرطة في مسائل الفقه وأنحائه المبددة، ال يقف دون 
شيء من مباحثه، إلى كمال اضطالع، ووفير فهم، حتى التف حوله لفيف من 

  ".التالمذة واألفاضل
كان معاصراً للشيخ أسد اهللا : "        وقال الشيخ آغا بزرك في الكرام البررة

دليل (وقد عد السيد كاظم الرشتي في . ي، والسيد عبد اهللا شبر، وغيرهماالكاظم
الجميع من العلماء األجالء، الذين كانوا في مصاف شيخه وأستاذه، " المتحيرين

  ".الشيخ أحمد االحسائي



٢٠٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

رسـالة لعمـل    ، و جملة حواشي على شرائع اإلسالم    :  من المؤلفات  وله        
، ورسـالة   لة في رد من قال بحجية مطلق الظن       رساو ،مناسك الحج ، و المقلدين

  .وغير ذلكومنسك في الحج،  في حجية الكتاب،
  .)١(  ه١٢٤٧ سنة في الطاعون        توفي هو وولده وزوجته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ترجمة الـسيد   ، أوراق الشيخ راضي آل ياسين،       ١٠/٢٤٨: األعيان : من مصادر ترجمته   )١(

: ، مرآة الشرق  ٣/٦٢١: ، الكرام ٣٧٢: الدر المنثور  ،٦/١٩٩: ، التكملة ٣٥/عبد اهللا شبر    
 .٨٥ :نفحة بغداد، ٤٣٨-٤٣٧: لقدسية، النفحات ا١٣٩١-٢/١٣٩٠



٢٠٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   العلوية هاشمية بنت السيد جواد البغدادي-٦٦
   ه١٢٤٧ -٠٠٠٠

رضا بن السيد مهدي بن السيد              العلوية هاشمية بنت السيد جواد بن السيد        
  .صادق الملقب بالباصي الحسيني، البغدادي
المعظمة، الفاضلة المقدسة، العابدة    : "        قال السيد حسن الصدر في التكملة     

في وصفها في مقدمـة     ] الشيخ جابر الكاظمي  [المتهجدة الزاهدة، التي قال ولدها      
في نساء أمة جـدها إال جـدتها        ديوانه، علوية أي علوية، عقمت النساء بمثلها        

وأمهات أجدادها، والفرد النادر من نساء أمة جدها، وهي في علو مقامها علـى              
أغلب النساء كعلو مقام جدتها على نساء كافة أمة أبيهـا، وكافـة نـساء أمـم                 

قال وال يمكن أن نستقصي أوصافها، ثم ذكر سيرتها وأوصـافها فـي             . األنبياء
  . العبادة والكمال

العلوية هاشمية بنت السيد جواد المشهور والمعروف بالبغدادي، قـدس اهللا      وهي  
روحه، فإنه من أعاظم السادة األكارم، وذو ثروة عظيمة، وكرامات معلومة في            

ابن السيد رضا بن مهـدي بـن صـادق الملقـب            . العراق، وفي بعض اآلفاق   
ـ      ] إلى أن ينتهي إلى   [بالباصي   دين علـي بـن     زيد الشهيد ابن اإلمام زين العاب
  ).ع(الحسين 

        وحدثني بعض األجلة من العلماء ان صاحب الفصول، والشيخ صـاحب       
الجواهر، كانا إذا جاءا لزيارة اإلمامين في بلد الكاظمين، يقصدان دار العلويـة             

 . هاشمية ويزورانها لجاللتها

ت إلى أن ماتت ما غفلت وال ذهلت عن تعقيبـات الـصلوا           : "ويقول ولدها عنها  
الخمس، وعن نوافلها، وعن صالة الليل صيفا وشتاء، وال أهملت صيام الثالثـة           

 ".أشهر فقراً وغناءا



٢٠٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

، ودفنت في الطريق قرب  ه١٢٤٧         توفيت في الكاظمية بالطاعون سنة 
  .)١(مقبرة السيد محسن األعرجي

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  ). المقدمة(، ديوان الشيخ جابر ٢٤٣-٢/٢٤٢: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٠٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   الشيخ يعقوب بن الحاج عبود الكاظمي-٦٧
   ه١٢٤٦-٠٠٠٠

عالم فاضل، فقيه اصولي، من تالمذة السيد : "        قال السيد حسن في التكملة
المقدس السيد محسن الكاظمي االعرجي، والمعاصرين للسيد عبد اهللا الشبر، 

  . والشيخ أسد اهللا الكاظمي
وكان له ولد اسمه الشيخ موسى من أهل العلم، أدركته شيخاً معمراً، وال 

  ".ما أكثر من ذلكيحضرني من تواريخه
 عن التكملة، ثم أضاف الشيخ لبررة، وهي نقالً        له ترجمه في الكرام ا

ورأيت بخط السيد محمد بن السيد المقدس األعرجي، على ظهر : "آغا بزرك
  ".، انه استعاره من صاحب الترجمة، معبراً عنه بشيخنا الشيخ يعقوب)الجمهرة(

توفي في : " وفي الكرام البررة.  ه١٢٤٦        توفي في الطاعون سنة 
 .)١(، ولعله من سهو القلم" ه١٢٤٤الطاعون سنة 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                
 .٣/٦٣٥: ، الكرام البررة٦/٢٧٠: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(
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٢١٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

    
 األعالم الذين تمت االشارة إلى انهم توفوا في الكاظمية،          القسم        يضم هذا   

الف ذلـك لـورد   ها، ولو كان خفلعل الكثير منهم دفنوا ب. دفنهمولم يذكر مكان    
، إلـى النجـف       ه١٢٣٤النص، كما في قضية نقل الشيخ أسد اهللا الكاظمي سنة           

وكذلك ورد النص بنقل الشيخ محمـد حـسن آل ياسـين        . األشرف ودفنه هناك  
  .، وغيرهما كثير ه١٣٠٨الكبير إلى النجف، بعد وفاته في الكاظمية سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢١١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  هيم بن السيد محمد األعرجي السيد إبرا-٦٨
   ه١٣٤٥ -١٢٦٠حدود

  .         السيد إبراهيم بن السيد محمد بن السيد حسن بن السيد محسن األعرجي
، وقرأ على علمائها كالشيخ عباس  ه١٢٦٠        ولد في الكاظمية حدود سنة 

  . الجصاني، وغيره
]. في عصره[ية من وجوه أسرته العال: "        قال الشيخ راضي آل ياسين

وله سعة فضل في العلوم . سيد وقر يحترمه العلماء والناس لجاللته وبيته
، وبصحبته ابن أخيه  ه١٣٢٠رحل سنة . العربية، وفيه رقة ولطف وصفاء

المرحوم السيد عيسى، رحلة غير قصيرة إلى بالد إيران وقفقاسيا، زادته 
  ".إطالعا ومعرفة

كان سـيداً جلـيالً نبـيالً وقـوراً     : "ي الحقيبة        وقال السيد علي الصدر ف   
      ".ظريفاً، حسن الشمائل، محمود العشرة، أبي النفس كبيرها، عالي الهمة

كـان مـن الفـضالء      : " في نقباء البشر فقال     الشيخ الطهراني  ترجمهو        
  ".األجالء األتقياء في الكاظمية

أحـد فقهـاء    : "لد االمين فقال          وذكره السيد جعفر األعرجي في كتابه الب      
العصر في مشهد الكاظم، هو اآلن على عقب، واخوته السيد علي والسيد جعفر             
ابنا السيد محمد ألمه السيد فاطمة، وحسن وموسى ألم اخرى بغدادية، تزوجهـا        

  ".السيد محمد بعد وفاة السيدة المذكورة
الثاني سنة  شهر ربيع ٢٥        توفي في الكاظمية صبح يوم اإلثنين 

  .)١()١٣٣٠حدود (، وليس كما ورد في نقباء البشر  ه١٣٤٥
  

                                                
: ، الحقيبـة ١٦: أوراق الشيخ راضـي آل ياسـين، البلـد األمـين    :  من مصادر ترجمته   )١(

  .١/٥٥: ، نقباء البشر٣٠: ، النفحات القدسية٥: ، فضالء٦٤٠-٤/٦٣٩



٢١٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  :)١(وممن رثاه خطيب الكاظمية، الشيخ كاظم آل نوح بقصيدة مطلعها
  جّل وقعاً وقد أطاش الحلومـا     

  

                                 يا لخطب دهى فدك الحطيمـا      

  :وختمها بقوله مؤرخاً
  "إذ نعى جبرائيـل إبراهيمـا     

  

ــوه   ــت أرخ ــد قل ــل"ولق                                  أج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١٢/  ه١٣٤٥ جمادى األولى    ٦، بتاريخ   )١١(العدد  ) ١(نشرت في جريدة المعارف السنة       )١(

  .وهي غير موجودة في ديوانه المطبوع. م١٩٢٦تشرين الثاني 



٢١٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   الكاظميالسيد أبو الحسن االصفهاني -٦٩
   ه١٢٦٣ حدود-٠٠٠٠

، )خوش مزه(        السيد أبو الحسن األصفهاني الكاظمي، المعروف بـ 
  . نزيل بلد الكاظمين).حلو الطعم(وهي لفظة فارسية بمعنى 

كان من العلماء االفاضل، خصوصا في علم " :  قال السيد في التكملة       
  . جالء المعتبرين في عصرهالحكمة، وعلوم األدب، من األ

وكان من المعاصرين . )١(صاهره السيد العالمة السيد صدر الدين على ابنته
  . سد اهللا صاحب المقابيس، وللسيد عبد اهللا شبر صاحب جامع األحكامأللشيخ 
 يشتمل على ، كتبه لما كان بكربالء،دباء بلد الكاظمينأ لبعض رأيت كتاباًوقد 

ديب العصر الشيخ أبا الحسن التمس أشعر ونثر وثناء بليغ عليه، وان السيد 
 ان يكتب جوابا عن لسانه على نحو ما ،محمد رضا النحوي الشاعر الشهير

 مزه في كتابات  ورأيت ذكر السيد أبي الحسن خوش. ورأيتهما،كتب له، فكتب
  ."، وال اعرف من احواله أكثر من ذلك كان يستعير منه كتباً،السيد عبد اهللا شبر

كتاب ، ورسالة واجبات الصالة، فارسية مختصرة:         من تصانيفه
، وله مختصر إصالح العمل للسيد محمد المجاهد بالفارسية، وقد قدم السرورية

لعمل تشتمل على بيان المعارف الخمس في هذه الرسالة مقدمة ليست في أصل ا
من اصول الدين، وصرح فيها انه من تالمذة السيد المجاهد، وقد اشترك معه 

 وأقام مدة بقزوين، وتتلمذ على المولى ، ه١٢٤١في الجهاد ضد الروس سنة 
محمد صالح البرغاني، والمولى محمد تقي البرغاني، والمال آقا الحكمي 

  .  القزويني
كان للسيد مزاولة ومراجعة مع أدباء : "قال الشيخ راضي آل ياسين        

عصره، أهلته لنظم الشعر الموزون، ولكنه عالم أكثر منه شاعر، وإن شئت فقل 
                                                

   .ولى هي بنت الشيخ جعفر كاشف الغطاء وهي الزوجة الثانية، واأل)١(



٢١٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

وإليك ما انتخبناه من قصيدة يترجح انها له يمدح بها . ان شعره شعر عالم
  :بعض أصدقائه، وقد بنى داراً

  والصبح أبلج ال يخفى على النظـر   
  فوق المزايا التي في سائر البـشر      
  وقبلــة لجميــع البــدو والحــضر
  فوق األرائك اخوانا علـى سـرر      
  كم من غريق به من جوده الغمـر       
  ولم يـدع بعـده فخـرا لمفتخـر        

  

  في رؤية العين ما يغني عن الخبـر        
  ان المزايا التي محمـود أحرزهـا      
  بنى ديارا على الجـوزاء مركزهـا      
  تخال سـكانها فـي خلـد سـاحتها        

ـ    ر تـدفق لـم تـسبر ســواحله   بح
  حاز المفاخر لم يتـرك لهـا أثـرا        

  

  ".  ه١٢٢٢ سنة وكان حياً: "        قال السيد في التكملة
تمت الرسالة بعون اهللا تبارك : "ونقل الشيخ راضي آل ياسين عن خطه اآلتي

 شهر ٢٨وتعالى في مشهد الكاظمين عليهما السالم في يوم األربعاء تحريراً في 
 انه كان حياً سنة )موسوعة مؤلفي االمامية(وفي .  ه١٢٣٣ة سنة ذي القعد
    .)١( ولعله األقرب إلى الصواب، استناداً إلى ما مر، واهللا أعلم، ه١٢٦٣

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، أوراق الشيخ راضي آل ياسين، التكملة ٢/٣٢٦: أعيان الشيعة: مته من مصادر ترج)١(

: ، موسوعة مؤلفي االمامية٣/٢٠٧: ، معجم المؤلفين١/٣٠: ، الكرام البررة٦/٢٩٨
 .٤٦-٤٥: ، النفحات القدسية٢/٥٨



٢١٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ أبو طالب الرشتي الكاظمي -٧٠
٠٠٠٠-٠٠٠٠  

  .        الشيخ أبو طالب الرشتي الكاظمي
من العلماء االفاضل، من تالمذة الشيخ : "لة        قال السيد الصدر في التكم

محمد علي مال مقصود، وحضر قليال على الشيخ محمد حسن آل يس، وله 
  .)١("وتوفي بالكاظمية وذريته بها.  على المدارك، الذي هو بخطهيحواش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٢/١٨١: ، موسوعة مؤلفي االمامية٦/٣٠٧: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(
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  الشيخ أحمد بن الشيخ محمد العطار -٧١
  ه١٢٩٩ -٠٠٠٠

من أحفاد . ، المعروف بالعطارالكاظميأحمد بن الشيخ محمد         الشيخ 
   .بابن الوندي الكاظمي الشهير قاسمالعالمة الشيخ 

كان من تالمذة العالمة الشيخ راضي النجفي، وعمد تلمذتـه      . عالم جليل         
  .تتلمذ عليه السيد حسن الصدر في األدب. على الشيخ موسى الخمايسي

  . )١( ه١٢٩٩سنة         توفي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .١/١١٥: ام البررةالكر:  من مصادر ترجمته)١(
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  بن الشيخ محمود الكاظميالشيخ أمين  -٧٢
   ه١٢٢٦ قبل -٠٠٠٠

  .         الشيخ أمين بن الشيخ محمود الكاظمي
. عالم فقيه مجاهد في ترويج الدين: "        ترجمه السيد في التكملة فقال

حدثني شيخ الشيعة الشيخ محمد حسن آل يس الكاظمي، أنه هو الذي مرن 
، حيث لم يبق من العلماء  ه١١٨٦اظميين في الفترة بعد الطاعون العام سنة الك

أحد، وتوسع الناس في الفجور وترك األحكام الشرعية، فأخذ يعمل التدابير 
لذلك، وصار يجالسهم ويطايبهم، حتى مالوا إليه، وانقادوا له، فشرع يعلمهم 

نحوها أنفسهم، حتى اتقنوا الصالة واالحكام بتقريبات تهش اليها طباعهم، وتميل 
ذلك، وعادوا إلى طاعة اهللا والعمل بأحكامه، ولم تمض برهة حتى عين منهم 

ئمة للجماعة، ورغب بعضهم في طلب العلم، فبنى لهم مدرسة، وانتشر التشرع أ
واالشتغال حتى صارت الكاظمية دار الهجرة لطلب العلم، كل ذلك ببركة الشيخ 

  .")رحمه اهللا(ن المذكور العالم المتبحر الشيخ أمي
        وقد أوقف هذه المدرسة على الطالب والمشتغلين بدراسة العلوم الدينية، 

، حكم حاكم الشرع الفقيه الشيخ  ه١٢٢٢وفي سنة . وكان هو أول أستاذ فيها
إبراهيم الجزائري بصحة وقفيتها، ونصب الشيخ حسن هادي الكاظمي قيما 

هذا الحكم والتعيين السيد محسن األعرجي، والشيخ وقائما بشؤونها، وقد أمضى 
  .جعفر صاحب كشف الغطاء، والشيخ أسد اهللا الكاظمي
السيد محسن األعرجي، و        يروي عن السيد محمد مهدي بحر العلوم، 

  .والشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء
  ".ال نعرف من أحواله شيئا: "        قال السيد في األعيان

  ):عليه السالم(عره في رثاء اإلمام الحسين         ومن ش
  قف بالطفـوف وسلـها عن أهاليـها       وطف بأرجائـها والثـم نواحيـها   



٢١٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .)١( ه١٢٢٦وفي في الكاظمية قبل سنة         ت
ـ               ه وولده الشيخ محمد، وصفه الشيخ آغا بزرك في الكرام البـررة فـي ترجمت

وهم بيت كبير، فـيهم     : "وقال عن بيتهم  ". العالم المحقق المتبحر  :"بـ  ) ٣/٣٦٧(
  ". علماء أجالء، كلهم من ولد حبيب بن مظاهر األسدي

الشيخ جواد بن الشيخ علي بن الشيخ سليمان        وله ولد آخر هو الشيخ حافظ، جد        
  .مهألالعاملي، 

  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  

                                                
-٢/١٩٥: ، التكملة٣/٤٩٦: ، األعيان١٣٣-٦/١٣١: أدب الطف:  من مصادر ترجمته)١(

، النفحات ١/١٥٧:، الكرام ٣٣-٣/٢٩: ، شعراء كاظميون٢/١٨٩: ، شعراء بغداد١٩٦
  .٩٢-٩٠: القدسية

  فيـها الشـفاء ولالسـقام تبريـها   
  وكفُ الدموع لنار القلـب يطفيهـا      
  أهل القباب ومن قـد حـّل ناديهـا        
  أين األسود التـي حلـت بواديهـا       
      مذ قيل دارت عليهم كـأس سـاقيها       

  ستنـشق الترب منـه ان تربتــها     وا
  واسكب دموعا على تلك الربوع عسى     
  وقف عليها وسلها أين عنـِك مـضوا       
  أين البـدور التـي حلـت بـساحتها        
  تاهللا لم يهننـي مـن بعـدهم وطـر         

  



٢١٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الكاظمي السيد باقر بن السيد محمد األعرجي-٧٣
   ه١٣٤٩ -٠٠٠٠

        السيد باقر بن السيد محمد بن السيد فضل بن السيد حسن بن السيد 
  .محسن األعرجي، الكاظمي

أدركته . أديب شاعر، وفاضل ماهر: "        قال الشيخ اغا بزرك في النقباء
 ". ه١٣٣٣في الكاظمية بعد 

عـالم أديـب    : "ن محفوظ وقال كحالة في معجم المؤلفين، نقال عن الدكتور حسي        
  ". شاعر، له مجموعة شعرية، ومباحث في االصول

  .)١( ه١٣٤٩        توفي سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  

                                                
  .١/٢٢١: ، نقباء١٠١: ، النفحات القدسية٣/٣٧: معجم المؤلفين:  من مصادر ترجمته)١(



٢٢٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ باقر مروة العاملي -٧٤
   ه١٢٩٥ حدود-٠٠٠٠

  .الشيخ باقر مروة العاملي        
ر من  هاج. خيارتقياء األ برار، واأل من العلماء األ  : "        قال السيد في التكملة   

  . بالده إلى النجف وأكب على تحصيل العلم، حتى حظي بالقسط الوافر منه
  . وتزوج في بلد الكاظمين، ولم تطل أيامه.  مجيداً، وناثراً منشئاًكان أديباً

في عشر التسعين بعد المائتين واأللـف  ) رحمة اهللا عليه(وتوفي في سن الشباب   
  ."الهجرية

  .)١(١٢٩٥ ما يقارب سنة  انه توفيوقال الشيخ حرز الدين،
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١/١٤٧: ، معارف الرجال١/١٦٥:، الكرام ١/٦١: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٢١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   العامليالشيخ جعفر السبيتي -٧٥
   ه١٢٨٠ حدود-٠٠٠٠
  .الشيخ جعفر السبيتي العاملي

عـالم عامـل،   : "ترجمه السيد حسن الصدر في تكملة أمل اآلمل فقـال      
  . واشتغل على علماء النجف. هاجر للعلم، إلى العراق. فاضل كامل، تقي نقي

  . "لى بلد الكاظمين، واشتغل على السيد الوالد في الفقه واالصولثم جاء إ
  .)١( ه١٢٨٠سنة توفي في بلد الكاظمين، في حدود         

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١/٢٣٧:، الكرام البررة١/٧٠: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٢٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الميرزا جعفر بن الميرزا عبد الكريم المراغي  -٧٦
   ه١٢٨٠ -٠٠٠٠

  .ظميالميرزا جعفر بن الميرزا عبد الكريم المراغي الكا        
 في الفقه ، خصوصاً فاضالًكان عالماً: "        قال السيد الصدر في التكملة

تلمذ على الشيخ محمد علي مال مقصود وعلى والده العالمة المحقق . واالصول
   ".وكان يدرس في السطوح كافة بالكاظمية

  .)١( ولم يذكر مكان دفنه. ه١٢٨٠توفي سنة         
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢/٢٧٥: أوراق الشيخ راضي آل ياسين، التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٢٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 د جعفر بن السيد محمد بن السيد حسن االعرجي السي-٧٧
  ه٠٠٠٠ -٠٠٠٠

        السيد جعفر بن السيد محمد بن السيد حسن بن السيد المحسن االعرجي، 
  .الكاظمي

  .  ه٠٠٠٠        ولد في الكاظمية سنة 
وهو أخ الفقيهين : "        قال السيد جعفر األعرجي النسابة في البلد األمين

وكان أبوهم السيد محمد جليل القدر، عظيم . سيد علي والسيد ابراهيمالنبيهين ال
وبلغني ان ابنه السيد . المنزلة، له مصنفات في الفقه اال انه تركها مسودة

  .ابراهيم مشغول في تبييضها، جزاه اهللا خيراً
        وكان السيد جعفر المذكور من طلبة العلم الفضالء، ثـم تـرك بـسبب              

  . )١(اشغله بنفسهمرض اعتراه، ف
  .        توفي في الكاظمية، ولكني لم اعرف تاريخ الوفاة

ومن أوالده؛ السيد الجليل الفاضل، االديب الخطيب، الـشاعر النـاثر، الـسيد             
  .عيسى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .البلد األمين:  من مصادر ترجمته)١(



٢٢٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  السيد جواد بن السيد محمد بن السيد جعفر االعرجي-٧٨
  ه١٣٣٥  بعد-١٢٧٠
مد بن السيد جعفر بن السيد راضي بن السيد         السيد جواد بن السيد مح

  .حسن االعرجي، الكاظمي
، وهو شقيق السيد جعفر األعرجي  ه١٢٧٠سنة         ولد في الكاظمية 

  .تتلمذ على أعالم أسرته، ونال حظا وافرا من العلم. النسابة، وأسن منه
د سار سيرة حسنة في الورع والزه: "        قال الشيخ راضي آل ياسين

  ".واالخالق واالنزواء عن المحافل والمحاشد، مع اطالع على األخبار والتاريخ
رسالة في اعتقادات االمامية، ورسالة فـي ابطـال         :         وله من المصنفات  

بعض االخبار الموضوعة التي يحتج بها على الشيعة، ورسالة في تفسير سورة            
  .يوسف، وكتاب صغير في النحو

وراق الشيخ راضي آل ياسين انه كان حياً حدود سنة         ويظهر من أ
  .)١(تاريخ، ولم ينص على مكان دفنه ، وتوفي بعد هذا ال ه١٣٣٥

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

                                                
  . الشيخ راضي آل ياسينأوراق:  من مصادر ترجمته)١(



٢٢٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ جواد العاملي الكاظمي -٧٩
   ه١٢٥٣  بعد-٠٠٠٠

وأمـه  .         الشيخ جواد بن الشيخ علي بن الشيخ سليمان العاملي، الكاظمي         
  . يخ أمين بن الشيخ محمود األسدي الكاظميبنت الشيخ حافظ بن الش

كان من المعاصـرين للـسيد      . عالم فاضل جليل  : "قال السيد في التكملة   
  . "العالمة السيد عبد اهللا شبر، صاحب جامع األحكام

وجدت توقيع الشيخ جواد العـاملي      : "قال الدكتور حسين علي محفوظ    و        
  ." ه١٢٥٣في ورقة تاريخها غرة رجب سنة 

، وعقبه الشيخ محمد وثـالث بنـات، احـداهن          وهو أبو اسرة في بلد الكاظمين     
الـشيخ  : ، وهـي أم أوالده   زوجة الشيخ محمد علي بن الشيخ عزيز الخالـصي        

والثانية زوجـة الحـاج صـالح    . عباس، والشيخ أسد اهللا، والشيخ زين العابدين   
  . )١(المراياتي، وهي أم الشيخ مهدي المراياتي

  
  
  

  
  
  
  
 

  
  
  

                                                
 .١٢٥: و، النفحات القدسية: ، حقائق األحكام١/٧٥: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٢٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  السيد حسن بن السيد راضي االعرجي -٨٠
  ه٠٠٠٠ -٠٠٠٠

        السيد حسن بن السيد راضي بن السيد حسن بن السيد مرتضى 
  .االعرجي، الكاظمي

كان عالماً محققاً، : "        قال السيد جعفر األعرجي النسابة في البلد األمين
  . فقيهاً أصولياً، متكلماً حكيماً
السيد محسن، ثم على السيد العالمة السيد محمد تخرج على عمه العالمة 

  .صاحب المفاتيح، ومنهما اجازته
  .          )١("له عقب في الحسكة من ابنيه، السيد محمد والسيد كاظم

  . ه٠٠٠٠        توفي في الكاظمية سنة 
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .البلد األمين:  من مصادر ترجمته)١(



٢٢٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ حسن بن الشيخ طالب الكاظمي-٨١
٠٠٠٠ -٠٠٠٠  

 الشيخ طالب بن الشيخ حسن بن الشيخ هادي بن الشيخ         الشيخ حسن بن
  .ينتهي نسبه إلى حبيب بن مظاهر. حسن بن الشيخ هادي األسدي، الكاظمي

من علماء الكاظمية األماثل، : "قال الشيخ حرز الدين في المعارف
تقي ورع دمث األخالق، أقبلت عليه جملة من الناس في . والفقهاء األفاضل
  .وكان أديباً كامالً، وكاتباً جليالً. جده وترفع من شأنه عالياًالكرخ، تقدسه وتم

  .         تتلمذ على الشيخ محمد حسن آل ياسين
  ".        تزوج كريمة الشيخ حسن بن الشيخ أسد اهللا الكاظمي

  .)١(ولم أعثر على تاريخ وفاته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .١٣٩: ، النفحات القدسية١/٢٢٦: معارف الرجال: من مصادر ترجمته )١(



٢٢٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  بالغي الشيخ حسن بن الشيخ عباس بن الشيخ ابراهيم ال -٨٢
   ه١٢٨٠  حدود-٠٠٠٠

الشيخ حسن بن الشيخ عباس بن الشيخ ابراهيم بن الشيخ حـسين بـن                       
 نزيل  .الشيخ عباس بن الشيخ حسن بن عباس بن محمد علي بن محمد، البالغي            

  .الكاظمية
  سكوناً ، ورعاً  نقياً ، تقياً  فاضالً كان عالماً : "        قال السيد الصدر في التكملة    

  . لكالم، من عباد اهللا الصالحينقليل ا
كان صهر الشيخ أحمد بن محمد علي البالغي على ابنته الفاضلة الجليلة المـال              

وكانت ترتـزق بكتابـة     . كانت فاضلة في األدب والعربية، وحسن الخط      . فضة
  . "الكتب

وكان له  : "وقال السيد في التكملة في ترجمة الشيخ أحمد بن محمد علي البالغي           
كانت فاضـلة  . ها الشيخ حسن البالغي بن الشيخ عباس، وقد أدركتها        زوج ،بنت

كانت تستخرج المـسودات    . تكتب الكتب باالجرة، وتعيش هي وزوجها من ذلك       
إلى البياض لشدة معرفتها، وحسن سوادها، رضوان اهللا عليها، وعلـى أبيهـا،             

وجتـه  كان سكن هو وز. وعلى زوجها العبد الصالح التقي النقي المهذب الصفي     
  . "بنت الشيخ، بلد الكاظمين

  .)١( في حدود سنة الثمانين ومائتين بعد األلففي الكاظميةتوفي         
وللشيخ طالب ولد اسـمه الـشيخ حـسين،    .  وهو أصغر من أخيه الشيخ طالب    

قال عنه كحالة في معجم المؤلفين نقال عن الدكتور حـسين  .    ه١٣٢٠توفي سنة   
  . )٢("ه مجموعة شعريةأديب شاعر، ل: "علي محفوظ

  
                                                

  .١/١٠٥: التكملة :من مصادر ترجمته )١(
  .٤/١٣:  معجم المؤلفين)٢(



٢٢٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ حسن بن الشيخ مرتضى الكاظمي-٨٣
   ه١٢٧٧  بعد-٠٠٠٠

  .        الشيخ حسن بن الشيخ مرتضى الرشتي الحلي الكاظمي
وهو من األجالء . عالم فقيه: "        ترجمه الشيخ في الكرام البررة فقال

  . األعالم
ب بخطه الصفحة األولى كت. كان من تالميذ الشيخ محمد علي بن مقصود علي

 كشف االبهام في(ستاذه المذكور، وهو من المجلد السادس عشر من كتاب ا
  ." ه١٢٥٧، فرغ منه في جمادى األولى سنة )شرح شرائع االسالم

  .        وذكره السيد حسن الصدر في تكملة أمل اآلمل في ذيل ترجمة أبيه
 ولم أعثر على ما يشير إلى . ه١٢٧٠        توفي في بلد الكاظمين، بعد سنة 

  .)١(مكان دفنه
ان الشيخ مرتضى بن الشيخ حسن في ترجمة ولده قال الشيخ اغا بزرك  ولكن
أي ان الشيخ حسن كان حياً إلى ما بعد السنة . )٢( ه١٢٧٧كانت سنة  والدته

  . المذكورة آنفاً
  
  
  
  
  
  

                                                
، النفحـات   ١/٣٥٤:، الكرام البررة  ١٨/٧: ، الذريعة ٦/٣٠: التكملة : من مصادر ترجمته   )١(

  .١٥٩-١٥٨: القدسية
 .٥/٣٤١:  نقباء البشر)٢(



٢٣٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ حسن بن الشيخ موسى مروة  -٨٤
   ه١٢٢٦  بعد-٠٠٠٠

  . الشيخ حسن بن الشيخ موسى مروة العاملي، الكاظمي       
عالم عامل، فاضل . من أجلة علماء وفقهاء وقته: "        قال السيد في التكملة

كامل، من طبقة الشيخ كاشف الغطاء، والسيد محسن صاحب المحصول، 
  . والشيخ أسد اهللا صاحب المقابيس

رأيت خطـه   . كن العراق كان خرج من جبل عامل في محنة أحمد الجزار، وس         
الشريف مع خطوط من ذكرت من العلماء، وغيرهم، في وقفيـة مدرسـة فـي         

  .  حكم بوقفيتها سنة ست وعشرين بعد المائتين واأللف،)ع(الكاظمين 
  . "وله ولد اسمه الشيخ علي صاحب كتاب قرة العين، وغيره. سكن الكاظمية

  .)١(إلى مكان دفنهشر  ولم ي،ه١٢٢٦نة         توفي في الكاظمية بعد س
   .الشيخ حسين بن الشيخ موسى مروة العاملي        وله أخ اكبر منه هو 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٣٥٨-١/٣٥٧: ، الكرام١/١١٣: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٣١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ حسن بن الشيخ هادي األسدي الكاظمي -٨٥
   ه١٢٢٢ بعد -٠٠٠٠

ن بن الشيخ هادي بن الشيخ حسن بن الشيخ هـادي األسـدي      حسالشيخ          
  . بن مظاهر االسديينتهي نسبه إلى حبيبو. الكاظمي

كان من المعاصرين للشيخ ابـراهيم الجزائـري        : "        قال السيد في التكملة   
وللشيخ جعفر بن خضر كاشف الغطاء وللسيد محسن األعرجي وللشيخ أسد اهللا            

 العالم  ، ورأيتهم في ورقة وقفية وصفوه بالجناب األفخم األقوم        .صاحب المقابيس 
 حـسن الـسجايا     ، والحبـر المكـين    ،ف األمـين   الكامل العار  ،العامل الفاضل 

 الشيخ حسن بن    ، وكهفنا األظل  ، شيخنا األجل  ، زين المزايا واألعراق   ،واألخالق
  وفاضالً  جليالً  فعلم أنه كان عالماً    .الشيخ األوحد المبرور الشيخ هادي الكاظمي     

 وهو في طبقة تالمـذة الـشيخ      .  وحديثاً  قديماً ،، من بيت علم وفقه وحديث     فقيهاً
  ".يوسف البحراني واالقا باقر البهبهاني

 الشيخ حسن بن الشيخ عبـد             وكان السيد قد أورد ترجمة أخرى، بعنوان        
، وكذلك فعل الشيخ في الكرام البررة، بعنـوان الـشيح حـسن           الهادي الكاظمي 

  . الكاظمي
  .والظاهر اتحادهما: أقول

لي في الرسالة التـي  ذكر السيد داود بن سليمان الح  : "قال السيد الصدر   
وجاءنا الشيخ العالم الفاضل الكامـل  : وضعها في ترجمة أبيه السيد سليمان، قال      

الشيخ حسن بن المرحوم الشيخ عبد الهادي الكاظمي، فأعطيناه شـمعة عـسل             
 فبدلت على غير قصد بغيرها، ففطن لذلك فأنشأ هـذه    ،يتضوء بها لوقت الحاجة   

  ":إياك أعني واسمعي يا جارة"االبيات يخاطبني في ذلك من باب 



٢٣٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   لم تـزل آيـات مفخـره       يا سيداً 
  لوالك مـا أنزلـت آي وال زبـر        
  اني اتيتك مع خـصمي لتنـصفنا      
  ذا طالعي قد جفاني منـه تكرمـة       
  بيضاء مـشرقة تجلـو لناظرهـا      
  ثم انثنيت وأصحابي لهـم حـسد      
  واليوم بدل ما قـد كـان اتحفنـي     

   صغرها عـرج   صغيرة شأنها مع  
  هـا تدائأني وحقـك راض فـي ر      

  فانصف الحكم ال تركن إلى شطط     
  

ــفار    ــاظالم وأس ــدينا ب ــى ل   تتل
  وال اســتنار بنــو جهــل بــأنوار
  عند التخاصم فيما خصك البـاري     
  بشمعة لـم يـشبها لـون اكـدار        
  قد اذهبت إذ اتتني نور أبـصاري      
  لي إذ رأوني وزندي فـيهم واري      
  بشمعة لبـست أثـواب ذي قـار       
  سقيمة ما خلت من فـرط اعـوار       

  بينهم عـار مـن العـار      لو أنني   
  هذا سليمان في حق القـضا داري      

  

  :فأجابه مرتجال
  يا خير من شرفت في نوره داري      
  اني وحقك إذ مات الزمـان بكـم       
  االن صــرت ســليمانا بخــدمتكم

  عتب ما تشاء وان   ا ف ان كنت خالً  

  

  عتابك الحلو لـو أنـي بـه داري          
  وكل معـضلة امـا دهـت داري       
  حتى غـدوت بملـك فـيكم داري      

  اه وحاشـاني فلـي داري     اكن سو 

  

  الشيخ طالب والشيخ علي كـان حيـاً        : وهم ،)١(وله اوالد علماء فضالء           
 من تالمذة الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد محـسن          وهما .  ه١٢٢٢ سنةإلى  

   .األعرجي
سكن الشيخ باقر   . وكان للشيخ طالب ولدان الشيخ باقر والشيخ حسن من العلماء         

الفضالء من تالمذة الشيخ مرتضى ويعد من فضالء عرب         كان من   . في النجف 
 .فالنج

                                                
: ، التكملـة  ٥/٣٢٥: أوراق الشيخ راضـي آل ياسـين، االعيـان         : من مصادر ترجمته   )١(

 .٣٦١-١/٣٦٠ و ١/٣٣٣: ، الكرام)٤١٥-٤١٤ و ٣٦٢-٢/٣٦١



٢٣٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ الميرزا حسين الالهيجي -٨٦
   ه١٣٠٦ -٠٠٠٠
 .        الشيخ الميرزا حسين الالهيجي

        كان اشتغاله أوال في كربالء المشرفة، حضر فيها على السيد محمد 
زم بحث الشيخ محمد الطباطبائي الشهير بالمجاهد، ثم هاجر إلى النجف، وال

حسن صاحب الجواهر، ثم اختص بالشيخ مرتضى االنصاري مالزماً أبحاثه، 
واستقل بالتدريس بعد وفاة الشيخ . حتى تألق نجمه، وأشير إليه بالفضل والخبرة

فكانت له حوزة كبيرة تخرج عليه جم غفير من األعالم .  ه١٢٨١سنة 
  . واألفاضل
  . يسةوكانت له خزانة كتب نف        

 تالمذةن أحد االفاضل العلماء االجالء م: "        قال السيد الصدر في التكملة
ولما هاجرت .  فقيهاً مدققاً وفاضالً محققاًكان عالماً. شيخنا العالمة المرتضى

. ، كان أحد المدرسين فيها ولم يتفق لي الحضور عليه ه١٢٨٨إلى النجف سنة 
. المعمرين، معروفا بالورع وشدة االحتياطجالء العلماء المحترمين أكان من 

صحاب السيد بحر العلوم والشيخ كاشف الغطاء أكان قد لقي جماعات من 
وكان رحمه اهللا من الروحانيين الذين . ويروي عنهم حكايات طريفة شريفة

  . "عاصرناهم
  .وكانت له خزانة كتب نفيسة        

  . )١(، ولم يذكر محل دفنه  ه١٣٠٦ سنة         توفي بالوباء في الكاظمية
 
 
 
 

                                                
  .٥١١-١/٥١٠: ، نقباء٢/٤٤٠: ، التكملة٦/١٣٩: االعيان:  من مصادر ترجمته)١(



٢٣٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الحسني العطار السيد راضي السيد حسين بن -٨٧
   ه١٣٠٠ -٠٠٠٠

 العطار السيد راضي بن السيد حسين بن السيد احمد        السيد حسين بن 
  .الحسني

:         ذكره السيد الصدر في التكملة في ذيل ترجمة أبيه السيد راضي، قال
خر اسمه السيد حسين من العلماء االدباء وله شعر ولصاحب الترجمة ولد آ"

 فيها توفي سنة ،ان يعد من أدباء عصرنا، وكان ساكن الكاظميةجيد، ك
  .  ه١٣٠٠

كان جده العالمة السيد احمد السابق ذكره يعرف بالعطار، الن داره في         
 عالم بغداد، ]السيد راضي[صاحب الترجمة وكان . سوق العطارين ببغداد

وكانت له منه . المرجوع إليه في األحكام في عصر الشيخ صاحب الجواهرو
وكالة عامة مطلقة ولم أدركه، غير اني سمعت من مشايخي الثناء عليه، وان 

  . قام مقام ابيه العالمة السيد أحمد. عمه السيد محمد كان من أجلة العلماء
 السيد محمد كان أيضا يسمى ولد ]اضيالسيد ر [وكان لصاحب الترجمة        
فاضل، تلميذ الفقيه الشيخ محمد حسن آل يس، وهو والد السيد صادق من من األ

  . "علماء بغداد اليوم، وهؤالء بيت كبير، فيهم العلم والشرف قديما
تقاريظ الرحلة المكية، من نظم الفقيه الشيخ : "        قال الشيخ في الذريعة

، ألدباء العصر  ونثراً نظماًمحمد حسن كبة، وهي خمسة عشر تقريظا،
وعد  ". - ه١٢٩٢ –علماء في زمن نظم الرحلة المشاهير، وجلهم من أعالم ال

 .منهم السيد المترجم له

رأيت هذه األبيات على ظهر : "     قال السيد علي الصدر في الحقيبة   
ا الجمالي، فأثبتها كما قرأتها بحروفهمجموعة جناب الشيخ الجليل، الشيخ عباس 

ومما نظمه األقل حسين : ، وكانت بيد ناظمها هكذا)نتفة من شعر(مع عنوانها 



٢٣٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

ابن المرحوم السيد راضي الحسني، مقرضاً على كتاب كتبه جناب العالم 
الفاضل الشيخ موسى شراره العاملي، إلى جناب السيد محمد سعيد الحبوبي، 

  :وهو محتو على شعر رقيق، ونثر أنيق. وكان في بغداد
ــان عــن بحــرأم د   ر نظــم ب

  قــد زينتهــا الــسحب بــالقطر
  ما تأفك الـشعراء مـن شـعر       
  أزرى بنــور الــشمس والبــدر
  تزري بـضوء األنجـم الزهـر     
ــصر  ــة الق ــي دمي ــا ه   فكأنم
  فكأنمــا شــربت مــن الخمــر
ــر  ــر للفخ ــت إال الفخ ــا أن   م

  )١(من معجز في الشعر والنثـر     
 

  شهب تنـاثر مـن سـما الفكـر         
ــسها  ــت بنرج ــة حف   أم روض

  موسى التـي لقفـت    ال بل عصا    
  أبا الرضـا مـن نـور طلعتـه        
  ان المعــــاني زنتهــــا درا
  تختـــال باالفكـــار مائـــسة
  أفكارنـــا ســـكرت برقتهـــا
ــا  ــدنيا وبهجته ــد ال ــا واح   ي
ــه    ــت ب ــا أتي ــت وم   هللا أن

 

  

               
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                
  .٢/٢٢٠: ، الحقيبة٣/٥٢: ، التكملة٤/٣٦٣: الذريعة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٣٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   الشيخ حسين بن الشيخ عزيز الخالصي -٨٨
  ه١٣١٠ -١٢٤٦ حدود
 بن علي بن إسماعيل بن زيز بن الشيخ حسين        الشيخ حسين بن الشيخ ع

  .علي بن عبد اهللا الخالصي، الكاظمي
عهد به أبوه وبأخيه األكبر الشيخ .  ه١٢٤٦        ولد في الكاظمية حدود سنة 

محمد علي إلى المعلم ليتعلما القراءة والكتابة، وقد حصال على ذلك بمدة 
  .وجيزة

من يعهد إليه في تدريسهما، حتى أكمال ثم صارا يتلقيان العلم من أبيهما، وم
. تحصيل العلوم العربية كالنحو والصرف والمعاني والبيان، وعلم المنطق

  .ودرسا شيئا من الفقه واألصول في الكاظمية
وكانا من تالمذة         هاجرا إلى النجف األشرف الكمال تحصيلهما فيها، 

   .من العلم عادا إلى الكاظميةوبعد أن ناال حظهما . الشيخ محمد حسين الكاظمي
وكان الشيخ حسين من أهل الصالح، ومن عباد اهللا الصالحين يصلي ببعض 

  .المؤمنين
الشيخ راضي، والشيخ مهدي، والشيخ :         من تالمذته أوالده الثالثة وهم

  .محمد صادق
في مجلد، ومجموع في المـواعظ واآلداب       ) العبادات(        له كتاب في الفقه     

  .والحكم
،  ه١٣١٠        توفي بالكاظمية يوم األحد السادس من المحرم الحرام سنة 
وذكرت . كما نقل الدكتور حسين علي محفوظ عن كشكول السيد محمد الهندي

  .  ه١٣١٢سنة بعض المصادر انه توفي 
 :قال الشيخ محمد السماوي في ارجوزته صدى الفؤاد، بعد ذكر أبيه

  رب الحــسنىوكابنــه الحــسين    ألسـنى والورع البادي عليـه ا    



٢٣٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  

وصاهره على ابنته السيد علي بن السيد محمد بن السيد حسن بن السيد محـسن            
ن الشيخ ناصـر  األعرجي، وأمها بنت الشيخ الفقيه الصالح، الشيخ محمد جواد ب        

الكاظمي، من احفاد الشيخ الجليل الفاضل الجواد، شارح الزبدة، والشيخ جـواد            
، )الـشيخ المفيـد  (هذا ينتهي نسبه إلى الشيخ الجليل محمد بن محمد بن النعمان        
  .كما قال السيد جعفر األعرجي النسابة في كتابه الدر المنثور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ٣ :، فـضالء ٢/٤٨٨: أوراق الشيخ راضي آل ياسـين، التكملـة     :  من مصادر ترجمته   )١(

  .٢/٦٠٠:، نقباء١٦٥: النفحات القدسية

  في حالـة الوحـدة والجماعـه      
  )١(فأرخـوه اختار طيب الجنـه    

 

  والصارف العمـر بكـل طاعـه      
  حتى قـضى والـنفس مطمئنـه      

 



٢٣٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  يم الكاظميالشيخ خلف بن الشيخ ابراه -٨٩
   ه١٢٣٤ بعد -٠٠٠٠

  .الشيخ خلف بن الشيخ ابراهيم الكاظمي        
كتب بخطه نسخة . عالم فاضل: "        قال الشيخ اغا بزرك في الكرام البررة

. ١٢٣٤من مدارك االحكام للسيد محمد العاملي، وفرغ من كتابتها في سنة 
والده من اهل العلم بل ويظهر منها كمال فضله وبراعته، كما يظهر منها ان 

  .)١("وظاهر ان وفاته بعد التاريخ. من االجالء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٧٥: ، النفحات القدسية٢/٤٩٩: ، الكرام٣/١٧: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٣٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ رضا قلي الشاه عبد العظيمي-٩٠
  ه١٣٢٦ -٠٠٠٠

  .        الشيخ رضا قلي الشاه عبد العظيمي
  .كان من العلماء األجالء في عصره: "        قال الشيخ في نقباء البشر

ى الميرزا محمد حسن االشتياني صاحب حاشية الرسائل،  حضر في طهران عل
، كنا نراه بها أيام اشتغالنا )مدرسة المروي(وكانت له حجرة في . وغيره
  .بطهران

، قام بإمامة الجماعة في مشهد السيد عبد العظيم الحسني  صالحاً تقياًكان ورعاً
 به  فكان موثوقاً.بالري، في مسجد العالم الميرزا محمود االندرماني بعد وفاته

  ". عند الناس، مجمعا على عدالته واستقامته
، عنـد تـشرفه لزيـارة العتبـات           ه١٣٢٦توفي في بلد الكاظمين سنة              

  .)١(المقدسة في العراق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٧٨٣-٢/٧٨٢: نقباء:  من مصادر ترجمته)١(



٢٤٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 العامليعباس بن الشيخ عبد اهللا   الشيخ سليم بن الشيخ-٩١
   ه١٣٢٦-٠٠٠٠

العـاملي،   بن الـشيخ عبـد اهللا البالغـي،            الشيخ سليم بن الشيخ عباس    
  .الكاظمي

        ولد في جبل عامل، ولكن لم أعثر على سنة والدته، ونـشأ فيهـا، ثـم                
  .هاجر إلى العراق وتوطن أرض الكاظمية

        قال كحالة في معجم المؤلفين نقال عن العالمة الـدكتور حـسين علـي             
  .)١("أديب شاعر، له ديوان شعر: "محفوظ

       كان ينظم الشعر في المناسبات كاألعراس وتأبين الموتى وتهنئة الحجاج           
، )٢(وله قصيدة في مدح السيد مهدي الحيدري      . بعد رجوعهم من بيت اهللا الحرام     

  .)٣(وأخرى في رثاء السيد حسين بن السيد احمد الحيدري
ل شـديد   ومن شعره ما أنشده في الحفلة التي أقيمت في دار السيد محمد علي آ             

 :)٤(، ومنها ه١٣٢٠بمناسبة رجوع السيد عبد الحسين آل شديد من الحج سنة 

  أوجــه لميــا بــدا يزهــو أم القمــر
  دموعها حجبـت جـم الجمـال بـه        
  فالراح ما سال من سلـسال مبـسمها       
  والـذابل الخـط مــا ينمـى لقامتهــا   
  طغى الجمال على وجنـات وجههـا      
ــفها  ــن مراش ــتّ أروى م ــة ب   وليل

  وعرف مسك سرى أم نشرها العطر      
  أم الــصباح بجــنح الليــل مــستتر

  من دم العنقـود ينعـصر     ال ما غدا    
  ال ما نمته لهـا الخطـارة الـسمر        
  فاصبحت بضرام الحـسن تـستعر     
  ريا وقد لفنـا فـي بـرده الـسحر         

                                                
  .٤/٢٤٨: معجم المؤلفين  )١(
  .٣٢: االمام الثائر  )٢(
  .١٠١:  االمام الثائر)٣(
 .٤٧٢-٤/٤٧٠:  تراجع الحقيبة)٤(
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  ى احمر من خجـل  طارحتها العتب حت  
  ثم انثنـت وثقيـل الـردف يمـسكها        
  وريـشت أسـهما مـن نبـع مقلتهـا     
ــا   ــا وقامته ــسب لحظيه ــاد أن   أك
  في قـدها غيـد فـي جيـدها جيـد          
  لكنها نقضت في الـصد عهـد فتـى        
  وجردت من فؤادي حبهـا ومـضت      
  أزكى الورى شرفاً عبد الحسين ومـن      
  من هاشم خير أبنـاء الكـرام ومـن        

  ن وهـم  أبياتهم مهبط الـروح األمـي     
  ينهل للمعتدي مـن بأسـه غـصص       
  له المناقب فـي أوج الفخـار غـدت        
ــه   ــواله بطاعت ــوز م ــاه للف   دع
  سعى وطاف ولبى والعفـات غـدت      
ــزره ــوراً ومئ ــاألجر موف ــاد ب   وع
 فليهنــا والــده فيــه وأخوتــه   

ــة  ــاس ألوي ــوم الن ــسلموا لعم   ولي
 

  أسيلها وطفت مـن فوقـه الـدرر       
  لو لم يطر بخـوافي قلبهـا الـذعر        
  ترمى بها عن قسي مـا لهـا وتـر         
  للريم والغـصن لـوال انهـا بـشر        
  في ثغرها برد فـي طرفهـا حـور      

  دى بـه الـسهر  قد شفّه الوجد بل أو   
  تمشي وليس لها في مهجتـي أثـر       
  بغيض نائله عـود النـدى نـضر       
  جاءت بمـدحهم اآليـات والـسور      
  روح الوجود وعنهم يصدر القـدر      
  ومن سما جـوده للبـائس المطـر       
  من نورها تـستمد األنجـم الزهـر       
ــدر  ــول يبت ــل المقب ــراح بالعم   ف
  تطوف في بيـت جـدواه وتعتمـر       
  ما دنـست ذيلـه اآلثـام والـوزر        

   تهنأ طـراً فيـه والحـضر       والبدو
  بالنصر والـيمن واألقبـال تنتـشر      

 

  
  . ه١٣٢٦توفي سنة 
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  الشيخ عباس بن محمد الكاظمي-٩٢
  ه١٣٤٥ -١٢٧٥ حدود

من بيت الجلبي المشهورين .         الشيخ عباس بن محمد آل أسعد الكاظمي
 .في بلد الكاظمين

درس فيها على مشاهير و ، ه١٢٧٥        ولد في الكاظمية في حدود سنة 
الشيخ أسد اهللا بن الشيخ محمد علي الخالصي، والشيخ علي بن : العلماء منهم

الشيخ محمد تقي آل أسد اهللا، والشيخ مهدي الخالصي، والسيد مهدي الحيدري، 
  .والشيخ محمد جواد محفوظ، وغيرهم
، وأئمة كان من علماء الكاظمية األفاضل: "        قال الشيخ في نقباء البشر

  . الجماعة الموثقين
وهو من أهل الفقه والورع والفضل والصالح، قد عرفته عندما ذهب إلى 

وقد خدم دينه وأمته في ساحة الحرب مع حجج  ، ه١٣٣٣الجهاد في سنة 
وقد عاد إلى . اإلسالم األعالم، حتى انكسر الجيش وتراجع ودخل االنكليز

  ". لوعظ واإلرشادالكاظمية مشتغال بالتدريس واإلفادة، وا
كان في األواخر في سامراء ثالث سنين من الطالب : "وقال في هدية الرازي

  ".والمشتغلين عند الشيخ باقر حيدر وغيره
  .ووصفه في الذريعة بالفاضل المجاهد، وقال ان له ديوان شعر

  .)١(، ولم أهتِد إلى مكان دفنهه١٣٤٥         توفي في الكاظمية في سنة
  
  
  
  

                                                
، ٥/٥٩: ، معجـم المـؤلفين    ٤٢: ،  فضالء  ٦٨١ /٩ج٢ق: الذريعة:  من مصادر ترجمته   )١(

  .١٠٩: ، هدية الرازي٣/١٠١٥: ، نقباء٢١٣: النفحات القدسية
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  سيد عبد الرسول بن محمد علي آل شديد الكاظمي ال-٩٣
   ه١٣٣٠-١٣٠٠

        السيد عبد الرسول بن السيد محمد علي بن السيد عبد العظيم آل شـديد              
  .الكاظميالحسيني 

        . ه١٣٠٠  سنة        ولد في الكاظمية في شهر رجب
رعاً متهجـداً،   كان براً تقيا، صالحاً و    : "        وصفه السيد علي الصدر بقوله    

رأيت له كتابة في األصول وكتابة في المنطق، كانها تقريـر           . ومن طالب العلم  
وكان أديباً شـاعراً، ذو أخـالق       . أتقن المقدمات، وقرأ المعالم والقوانين    . أستاذه

حسنة، وسجايا مستحسنة، وكان أريحياً ظريفاً، هشاً بـشاً، وقـوراً، وصـديقاً             
    ً."صدوقاً

له تقريـرات فـي     . فقيه اصولي شاعر  : "الة في معجم المؤلفين           قال كح 
  ".االصول، ومجموعة شعرية

، وقد نظم الشيخ كاظم آل نوح قـصيدة بالمناسـبة             ه١٣٢٥ سنة        تزوج  
  :مهنئا والده السيد محمد علي، منها

  في ليلة تم الـسرور لنـا بهـا        
  فرحا بعرس أخي الندب والجود    

  جدهعبد الرسول الندب من في م     
  وأخو الفقاهة والفصاحة والـبال    
  وأبوك من فاق األنـام بفـضله      
  ابن التقي الهاشمي أخي العـال     

 

  وبها بلغنـا غايـة المقـصود       
   قطب العلى بحر الندى المورود    
  أضحى فريدا مثل عقـد فريـد      
  غة والسماحة والفتى الـصنديد    
ــشهود  ــه الم ــوده وكمال   وبج

)١(عبد العظيم ابن الكرام الصيد    
  

  

  : ما أرسله في صدر كتاب إلى السيد محمد الصدرومن شعره

                                                
  .٢١٩-١/٢١٨:  يراجع ديوان الشيخ كاظم آل نوح)١(
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ــه  ــن غادرت ــاً بم ــد رفق   أمحم
  وتركت لمـا ِبنـتَ عنـه فـؤاده        
ــيقٍ   ــة ش ــمعاً مقال ــد س   أمحم
  يهنيك انـي بعـد بعـدك سـاهر        
  حيران شاطرت الحمـام هـديلها     

 

  ذي مهجة حـرى وقلـب مكمـد     
  يصلى بنيـران األسـى المتوقـد    
  قد هام من شغف بحـب محمـد       

  ر لـم ترقـد    أرعى السهى بنواظ  
  وحكيتها فـي شـجوها المتـردد      

  

ومن شعره قصيدة أنشدها في الحفلة التي أقيمت بمناسبة عودة عمه السيد عبـد              
  : ، مطلعها ه١٣٢٠ الحسين آل شديد من الحج سنة

  من لي بوصل أهيف غض الصبا     
  نائي مذب القرط معسول اللمـى     
  غادرني أرعى النجـوم سـاهراً     
ــه   ــناً لكن ــوب ض ــسني ث   ألب

ــي  ــده يحك ــاً بجي ــا تلفت   الظب
  :ومنها

  مجمراً على منـى نـال المنـى       
ــا  ــوى به ــه أل ــم حج ــذ أت   وم
  يا هـل درى الحجـيج ان فـيهم        
  تاجر في سـوق العـال بفـضله       
  مـا قــال ال لــسائل وقــد غــدا 

 

  أتيلــع الجيــد لــه قلبــي صــبا 
  بطرفــه الوســنان قلبــي عــذبا
ــيبا  ــاً ص ــذرف دمع ــة ت   بمقل
  بمرهف األلحـاظ عقلـي سـلبا      

ــده  ــاً بجي ــاتلفت ــي الظب   يحك
  

  إذ قد قـضى هللا فرضـا وجبـا        
  يطوي الفيـافي سبـسباً فسبـسبا      
ــذبا ــراً ماجــداً مه   شــهماً هزب
وما سوى الغر المعـالي اكتـسبا       
  طعم نعـم فـي فمـه مـستعذبا        

  

  . )١( ه١٣٤٦  تزوجها الشيخ هادي شطيط سنة، وخلف بنتاً ه١٣٣٠ سنةتوفي 

  
  
  

                                                
  .٥/٢٢٠: ، معجم المؤلفين٤٧٠-٤/٤٦٥: الحقيبة: من مصادر ترجمته )١(
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 عطار ال  الشيخ عبد الكريم بن الحاج عبد الوهاب-٩٤
  ه١٣٥١ -٠٠٠٠

        الشيخ عبد الكريم بن الحاج عبد الوهاب بن الشيخ راضي العطار، ابن 
 .ابراهيم بن مال اهللا البغدادي، الكاظمي

كان قد جمع مخطوطات كثيرة قيمة، : "        قال الشيخ اغا بزرك في الذريعة
ته، وقف بعضها وبعد وفا. في غرفة فوقانية في سوق االسترابادي في الكاظمية

  ".للمكتبة التسترية في النجف، وبعضها بيعت في تلك السنة
ما عدا وقفية ( مجلد ٢٦٠٠ أكثر من - عند وفاته–        وكانت عدتها 

، فيها نحو من عشرة مصاحف بالخط المعقلي، ونسخة من )المكتبة التسترية
  .الصحيفة السجادية كذلك

للميرزا حسن بن المولى عبد الرزاق ومما حوته خزانته؛ كتاب اصول الدين 
، وكتاب اصول الدين للسيد كاظم الرشتي  ه١١٢١الالهيجي المتوفى سنة 

  . ه١٢٥٩المتوفى سنة 
  . )١( ه١٣٥١ ربيع االول سنة ٢٥        توفي في الكاظمية في 

  
  

  
  
  
  
  

                                                
  .٦/٤٠٣: ، الذريعة١٥: خزائن كتب الكاظمية: همن مصادر ترجمت )١(
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  الشيخ علي بن الحاج زين عاصي العاملي-٩٥
  ه١٢٩٣ -٠٠٠٠

  .الحاج زين عاصي العاملي        الشيخ علي بن 
  .         ولد في شحور، ولكني لم أهتد إلى سنة الوالدة

        كان من الفضالء االتقياء، وهو ابن خالة السيد يوسف بن السيد جواد 
، وارتحل معه إلى جبع سنة )والد السيد عبد الحسين شرف الدين(شرف الدين 

أعلى اهللا (نت جبع في عهده ، على عهد الشيخ عبد اهللا نعمة، وكا ه١٢٧٥
نجعة علم، وشرعة فضل، كما قال السيد عبد الحسين شرف الدين في ) مقامه
  .البغية

        هاجر إلى العراق الكمال تحصيله، وتتلمذ في الكاظمية على السيد 
هادي الصدر، وعلى الشيخ محمد حسن آل ياسين، وفي النجف على الشيخ 

  .محمد حسين الكاظمي
  .)١(، أثناء هجرته العلمية ه١٢٩٣ توفي في الكاظمية سنة        

  
  
 

  
  
  
  
  

                                                
  .١/٤٦٠: بغية الراغبين: من مصادر ترجمته )١(
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  الشيخ علي بن الحاج عبد الحسين الواني الكاظمي -٩٦
٠٠٠٠-٠٠٠٠  

  . الكاظمي،الشيخ علي بن الحاج عبد الحسين الواني        
من علماء عصره والمعاصرين للشيخ جعفر، : "        قال السيد في التكملة

ورأيت خطه في صدر وقفية . مذة السيد محسن المقدس الكاظميولعله من تال
بعض البساتين المؤرخة سنة ست عشرة ومائتين بعد األلف، وال أعرف من 

  .)١("تواريخه غير هذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٤/١٦: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(
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  السيد علي بن السيد محسن االعرجي -٩٧
   ه١٢٠٠  حدود-١١٧٣ حدود

  .الحسن االعرجي، الكاظمي        السيد علي بن السيد محسن بن 
، ولكن ال أدري هل كانت والدته في بغداد أو  ه١١٧٣        ولد حدود سنة 

 .غيرها

حدثني . كان عالماً بل عالمة محققاً: "        قال السيد الصدر في التكملة
والدي العالمة، عن عمه آية اهللا في العالمين السيد صدر الدين؛ ان السيد 

، كان ينقل في )قدس سره(لسيد المحسن، والد صاحب الترجمة العالمة المحقق ا
  . مجلس الدرس أقوال السيد علي ابنه، وتحقيقاته في المسائل بعد وفاته

 أبقاه -وسألت الولد المؤيد علي : في شرح الوافية يقول] السيد محسن[ورأيت 
االستاذ  يوماً عن هذا االشكال، وكان في حاجة، فما لبث ان جاءني بجواب -اهللا

فيعلم من سؤال مثل السيد، في مثل هذه . واالشكال في شبهة الجبر. مهذبا
  . العويصة من صاحب الترجمة، انه صاحب الفضل في االلهيات أيضا

سألني أحب : قال. في أول كتابه العدة في الرجال] والده[وهو الذي عناه السيد 
 بالعمر المديد، والعيش الناس الي، وأعزهم علي، الولد الموفق علي، أمده اهللا

الرغيد، ان أرسم في ذلك كتابا جامعاً للفوائد، مجرداً عن الزوائد، مبيناً ما 
اجتمعوا عليه واختلفوا فيه، منبهاً على ما يقع به تميز كل مما يشاركه، مشيراً 

ويريد .  من التحقيق فيما علق على المنهج- أيده اهللا-إلى ما كان سلف لالستاذ 
الوحيد البهبهاني، فعلم ان صاحب الترجمة في حياة االستاذ من باالستاذ 
  .االفاضل

، في وجه عدم )وهو ولي اهللا الذي ال يجازف في القول(حتى أن السيد قال 
ولما قضى من شرع هذا الكتاب الجله، وصار إلى ربه، : اتمامه للعدة ما لفظه

الخطى، وقعدت في أفضل الشهور وأشرف الليالي، انقضت الرغبة، وتقاصرت 
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فتراه كيف أثر فيه فقده، ثم وفاته في شهر رمضان في . الهمة، ثنيت عنان القلم
  ".ليلة القدر دليل على عظم قدره وقربه إلى اهللا

وكان له : " ترجمة أبيهذيل في ،في الروضاتنساري االخول السيد اق        
يقاته في مجمع ونقل عنه أبوه بعض تحق. ولد صالح فقيه، توفي في حياة أبيه

  .)١("المباحثة، كما أفيد
وصاحب الترجمة خاتمة أبناء أبيه، وقد : "        وقال الشيخ راضي آل ياسين

وكانت وفاته صدمة قوية على . اخترم وهو في السابعة والعشرين من عمره
  .)٢("أبيه، وخسارة فادحة على العلوم الدينية
  .ولم يعقب اال من بنت واحدة.  ه١٢٠٠        توفي في ليلة القدر حدود سنة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٥: ٦روضات الجنات  )١(
، ذكـرى   ٦٤-٤/٦٢: أوراق الشيخ راضـي آل ياسـين، التكملـة        :  من مصادر ترجمته   )٢(

 .٢٥٦ و ١/٤٩: المحسنين، عدة الرجال



٢٥٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ علي بن مكي الكاظمي -٩٨
   ه١٢٥٧ -٠٠٠٠

  .الشيخ علي بن مكي الكاظمي        
من علماء األدب المرجوع إليه في : "        ترجمه السيد حسن في التكملة فقال

د له شعر جي. كان من المعاصرين للشيخ صالح التميمي وتلك الطبقة. غوامضه
  . "يوجد في مجاميع

أحد : "        وترجمه الشيخ محمد حسن آل ياسين في شعراء كاظميون فقال
مشاهير شعراء عصره، وممن كان له البروز والظهور بين أقرانه من األدباء 

  ".يومذاك
 وكان من المعاصرين –ونص الشاعر الشيخ جابر الكاظمي في بعض كتاباته 

وروى بعضهم انه . ه كاظمي اآلباء واألجداد على أدبه وشاعريته، وكون-له
  .كان ذا صلة متينة بداود باشا والي بغداد في ذلك الحين

: أديب، شاعر من آثاره: "، فقالمعجم المؤلفين في  عمر كحالة        وذكره
  ".عن حسين علي محفوظ. مجموعة شعر

  :        ومن شعره قوله

ولكن مترجموه لم يذكروا مكـان      .    ه١٢٥٧        توفي في الكاظمية نحو سنة      
  .)١(دفنه

  

                                                
:  معجم المـؤلفين   ،٣٩-٣/٣٥: ، شعراء كاظميون  ٤/١٢٥: التكملة: من مصادر ترجمته   )١(

٧/٢٤٦. 

ــان  ــن الخفق ــواع م ــب أن   وبالقل
   الحـشا األذنـان    وقد كتمته فــي   

ــالن  ــين للهم ــآقي الع ــثّ م   تح
  

  نزلنا على حكم الهوى في رحـابكم       
  وللعين سر سال من أيـسر الحـشا       
ــم  ــة رائ ــيس التفات ــا وللع   وقفن

 



٢٥١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  السيد علي النخجواني الغروي-٩٩
   ه١٣٣٠ -٠٠٠٠

  .   السيد علي النخجواني الغروي     
كان عالماً فاضالً فقيهاً أصولياً : "        قال السيد علي الصدر في الحقيبة

من تالمذة آية اهللا الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية، وكان . محققاً
جاء إلى الكاظمية زائراً فمرض وتوفي في اليوم الثاني عشر . يعد في طليعتهم

  .)١("، وال أعرف عنه أكثر من ذلك  ه١٣٣٠م سنة من المحر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٤/٥٣٩: الحقيبة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٥٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 الكاظمي  السيد عيسى بن السيد حيدر-١٠٠
  ه١٢٩٢ -٠٠٠٠

  .        السيد عيسى بن السيد حيدر بن السيد إبراهيم الحسني، الكاظمي
رأيت : "وقال الشيخ آغا بزرك.         أديب شاعر ماهر، له مجموعة شعر

  ". من الكتب العلميةتملكاته لجملة
  . )١( ه١٢٩٢        توفي في الكاظمية سنة 

  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٨/٢٤: ، معجم المؤلفين٣/٢١٦: الكرام:  من مصادر ترجمته)١(



٢٥٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ كاظم بن الشيخ محمود الكاظمي-١٠١
   ه١٢١٦ بعد -٠٠٠٠

  .        الشيخ كاظم بن الشيخ محمود الكاظمي
كان . اخو الشيخ الفقيه الشيخ أمين الكاظمي: "        قال السيد في التكملة

  . اً فاضالً فقيها محدثا طويل الباع في األدب والتاريخعالم
. يظهر انه من طبقة السيد محسن االعرجي      . رأيت له آثارا في الحديث والتاريخ     

ورأيت شهادته في وقفية بستان سنة ست عشرة ومائتين بعد االلف، هو والشيخ             
  . جعفر النجفي، صاحب كشف الغطاء
واد والشيخ محمد علي بـن الـشيخ كـاظم          وكان له اوالد علماء منهم الشيخ ج      

  ".والشيخ محمد يونس، من المعاصرين للسيد عبد اهللا شبر الكاظمي
  .)١( ه١٢١٦        توفي في الكاظمية بعد سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٨٢: ، النفحات القدسية٣/٢٧٣: ، الكرام٤/٢٦٨: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٥٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   السيد لطف علي المازندراني الكاظمي -١٠٢
٠٠٠٠-٠٠٠٠  

  .وموطنا        السيد لطف علي المازندراني أصال، الكاظمي مسكنا 
عالم علماء أعالم عامل، فقيه صالح، من : "        قال السيد في التكملة

  . مام المسجد الجامع الكاظمي المعروف بمسجد سيد لطف عليإكان . عصره
  .)١("كان من علماء عصر السيد محسن الكاظمي

 .هتد إلى تاريخ وفاته التي كانت في الكاظميةأ        لم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣/٢٨٤: ، الكرام٤/٢٨١: التكملة: صادر ترجمته من م)١(



٢٥٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ محمد أمين بن الشيخ محمد الكاظمي-١٠٣
  ه١٣٥٥ حدود -٠٠٠٠

        الشيخ محمد أمين بن الشيخ محمد بن الشيخ كاظم بن الشيخ درويش 
علي بن الشيخ محمد يحيى بن الشيخ محمد قاسم بن الشيخ محمد بن الشيخ قاسم 

 .بن محمد بن جواد، الشهير بابن الوندي، الكاظمي

كان سبط العالمـة الـشيخ      . فاضل جليل : "ي نقباء البشر فقال           ترجمه ف 
والمترجم له وأخوه الشيخ راضي، مـن أهـل العلـم           ". "محمد حسن آل ياسين   

  ". والفضل األجالء
، وللشيخ كاظم     ه١٢٩٧ولهم أخ ثالث هو الشيخ صدر الدين المولود حدود سنة           

وهي مما لـم    . تاًبي) ٣٥(، بلغت عدتها      ه١٣٢٨سنة   آل نوح قصيدة في عرسه    
  . ينشر من شعره، موجودة في المجموعة التي أهداها إلى مكتبة الجوادين العامة

  .)١(وقام مقامه ولده الشيخ حسن.  ه١٣٥٥ حدود سنة الشيخ محمد        توفي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١/١٨١: نقباء البشر:  من مصادر ترجمته)١(



٢٥٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ محمد جواد بن الشيخ حسين الخالصي -١٠٤
    ه١٢٠٤  بعد-٠٠٠٠

 الخالصي، بن الشيخ حسين آل السعد) جواد(د         الشيخ محمد جوا
 .الكاظمي

رأيت بخطه حاشيتين للوحيد البهبهاني : "         قال الشيخ في الكرام البررة
، معبراً عن نفسه بأقل الطالب،  ه١٢٠٤على المعالم فرغ من كتابتهما في سنة 

  ". ويبدو منهما فضله، والمظنون قوياً انه من تالميذ البهبهاني
  .)١( ه١٢٠٤سنة       توفي في الكاظمية بعد   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٣٦: ، النفحات القدسية١/٢٨٠: امالكر:  من مصادر ترجمته)١(



٢٥٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  السيد محمد بن السيد حسن بن السيد محمد مهدي االعرجي-١٠٥
   ه٠٠٠٠ -٠٠٠٠

        السيد محمد بن السيد حسن بن السيد محمد مهدي بن السيد حـسن بـن               
  .السيد محسن بن السيد حسن االعرجي، الكاظمي

كان عالماً فاضـالً،    . السيد الشريف الهمام  : "ي في الحقيبة          قال السيد عل  
نبيالً حسن الشمائل، أبياً غيوراً وقوراً، حسن األخالق، طيب األعـراق، كثيـر             

كان أحد مدرسي علوم العربية العالية، كالمغني في النحو، والمطـول         . االشتغال
ة فـي الفقـه،   في المعاني والبيان، ويدرس سطوح الفقه واالصول، كشرح اللمع    

وكانت الطلبة ترغب في الحضور عليه، لسعة صـدره         . والقوانين في االصول  
  . مع التلميذ، واالعتناء به، وقد تخرج عليه جماعة من طالب الكاظمية

  .، ولم تذكر المصادر سنتها        كانت وفاته في الكاظمية
ي بدرة، عالماً أقام بعد أبيه ف. وله ولد حسن السيرة، طيب السريرة، سيد شريف

وهو أكبر ولد أبيه، وأمه بنت . يرشد أهلها، ويصلي بهم، ويبلغهم المسائل
  .)١("العالمة الميرزا ابراهيم السلماسي الكاظمي

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٤/٥٥٠: الحقيبة:  من مصادر ترجمته)١(



٢٥٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   العاملي  الشيخ محمد حسين-١٠٦
   ه١٢٢٢ بعد -٠٠٠٠

  .               الشيخ محمد حسين العاملي، من أحفاد الشهيد الثاني
كان من علماء الكاظمية وفقهائها في : "        قال الشيخ في الكرام البررة

فرغ منه في حدود سنة ) جامع الطرق(له المتن الفقهي الموسوم بـ ، عصره
  ". ه١٢٢٢

  .)١( ه١٢٢٢سنة بعد توفي         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١/٣٦٨: ، الكرام٥/٦٢: الذريعة :  من مصادر ترجمته)١(



٢٥٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   السيد محمد بن السيد خليفة الموسوي البصري-١٠٧
   ه١٢٧٩ -٠٠٠٠

  .      السيد محمد بن السيد خليفة بن السيد علي الموسوي، القطيفي البصري  
عالم ابن عالم، وفاضل ابن فاضل، من : "        قال السيد الصدر في التكملة

بيت علم وجاللة، وفضل ورئاسة، أصلهم من القطيف، وسكنوا البصرة، وكانوا 
 محمد بعض المصنفات رأيت للسيد. فيها المرجع في الشريعة لتمام الشيعة

الجيدة الدالة على فضله في العلوم العربية واألصولية، وهي شرحه لمبحث 
  . االستثناء لبدر الدين ابن مالك شحنه بالتحقيقات

   . ه١٢٧٩        وتوفي في بلد الكاظمين في شهر شوال من شهور سنة 
  . التجويدورأيت للسيد خليفة جملة رسائل بخطه الشريف في أصول الدين وفي 

رأيته في النجف .         وكان للسيد محمد ولد اسمه السيد محمد علي، فاضل
وتوفي وله . يشتغل في الفقه واألصول، ولم تطل أيامه بعد رجوعه إلى البصرة

ولد فاضل يخلفه، وهو اآلن في النجف مشغول بالعلم لم ينقطع العلم بحمد اهللا 
لسيد محمد أيضا رأيته في النجف حسن وكان فيهم شاب اسمه ا. من هذا البيت

وال اعرف اليوم منهم اال السيد عبد اهللا . االشتغال، محصل فاضل، توفي أيضا
  .)١("بن السيد محمد علي المذكور

 .٣/٦٦        والخيه السيد علي ترجمة في الكرام البررة 

  
  
  
  
  

                                                
، له ترجمة واسـعة فـي الكـرام البـررة           ٤٨٧-٤/٤٨٦: كملةالت:  من مصادر ترجمته   )١(

 ).١٢٨١(، وقال ان وفاته سنة ٣٩٤-٣/٣٩٢



٢٦٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   الشيخ محمد رضا بن الحاج حمزة الكاظمي-١٠٨
   ه١٢٢٣  بعد-٠٠٠٠

  .      الشيخ محمد رضا بن الحاج حمزة الكاظمي  
كان من مشاهير الكاظمية في      . عالم جليل : "        قال الشيخ في الكرام البررة    

وأظنه مـن تالميـذ الـسيد محـسن         . ومن أجالء أهل العلم والفضل بها     . وقته
رأيت له بخطه حواشي كثيـرة علـى      . األعرجي، والشيخ األكبر كاشف الغطاء    

للفيض الكاشاني، وعلى ظهـر     ) الوافي(جنائز والوصية والفرائض من     كتاب ال 
. ، عبر عن نفسه فيها بأقل الطلبـة       ه١٢٢٣النسخة تملكه لها بخطه تاريخه سنة       

  ".ويظهر من حواشيه كمال فضله وخبرته
  . )١( ه١٢٢٣        توفي بعد  سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٣٦٢: ، النفحات القدسية٢/٥٥٢: الكرام:  من مصادر ترجمته)١(



٢٦١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   الميرزا محمد بن رضا الرشتي الكاظمي-١٠٩
   ه١٢٨٠ حدود -٠٠٠٠

  .        الميرزا محمد بن رضا الرشتي الكهدمي، الكاظمي
عالم فاضل أديب نحوي لغوي مفسر : "        قال السيد الصدر في التكملة

  . قرأ على علماء اصفهان، وكان بها سنين. كامل فقيه اصولي
ها وبعض،  ه١٢٣٢ورأيت جملة من الكتب بخطه كتبها هناك تاريخ بعضها سنة 

ويظهر . فيظهر انه في كل هذه المدة كان بأصفهان،  ه١٢٥١أزيد وبعضها سنة 
من بعض خطوطه انه تلمذ على السيد صدر الدين العاملي االصفهاني، ثم سكن 

  ". م عباس ميرزا بن محمد شاه بن فتح علي شاهالكاظمية وصار يعلّ
.  على التكملة        وترجمه الشيخ آغا بزرك في الكرام البررة، ولم يزد

 للمولى محمد بن اآلغا رضا ،جموعة األحاديثم): "٢٠/٦١(وقال في الذريعة 
مه، فرغ من بعض أي الرشتي جد الميرزا إبراهيم السلماسي الكاظمي أل الجوبه

 رأيتها في خزانة سيدنا الصدر ،١٢٣٢ – ٢ ع٢٠أجزائه يوم السبت 
  ."بالكاظمية
  .)١(، ولم يذكر مكان دفنه  ه١٢٨٠ د سنة حدوي في الكاظميةوف        ت

  . وكان له أيضا ولد يسمى الشيخ علي أعقب عدة أوالد ليس فيهم من أهل العلم
ج ابنته للعالم الفاضل الميرزا إسماعيل بن زين العابدين السلماسي، وكان زو

  .الميرزا إبراهيم السلماسيوهي أم ولده 
  
  
  
  
 
  

                                                
  .٦٤٩-٣/٦٤٨: ، الكرام٤/٤٩٨: التكملة :  من مصادر ترجمته)١(



٢٦٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الميرزا محمد رضا المنشي الكاظمي-١١٠
  ه١٣٦٩ -٠٠٠٠

        الميرزا محمد رضا بن الميرزا احمد رضا بن خورشيد الدولة محمد 
رضا المدعو طور بن اعظم بيك بن أشرف بيك بن خرم بيك بن سردار بيك 

 .المنشي، النخعي الكاظمي

وكانت عنده خزانة كتب نفيسة جداً في .         كان من أفاضل األدباء األطباء
ألدب والتاريخ، وفيها بعض تآليف الفارابي بخطه، ومصاحف الحكمة والطب وا
  . بالخطوط المنسوبة

  . )١( ه١٣٦٩ جمادى األولى سنة ١٩        توفي في الكاظمية في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٦: خزائن كتب الكاظمية:  من مصادر ترجمته)١(



٢٦٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  الشيخ محمد بن الشيخ سليمان معتوق الكاظمي-١١١
   ه١٢٦٤ -٠٠٠٠

  . الكاظمي        الشيخ محمد بن الشيخ سليمان معتوق العاملي،
وصفه السيد العالمة . كان من أجلة العلماء: "        قال السيد في التكملة

جناب : المتبحر السيد عبد اهللا الشبر، صاحب جامع األحكام وغيره، بما لفظه
شيخ المشايخ العظام، وعالمة العلماء االعالم، الشيخ محمد بن المرحوم الشيخ 

  ". سليمان العاملي
وفاة والده الشيخ سليمان وهي سنة  ، ه١٢٢٧ سنة عبد اهللا،السيدكان كالم : أقول

  .معتوق
  .         ترجمه الشيخ آغا بزرك في الكرام البررة، نقالً عن التكملة، ولم يزد

  .)١( ه١٢٦٤        توفي في الكاظمية سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣/٤٠٠: ، الكرام١/٣١٤: التكملة: در ترجمته من مصا)١(
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   الشيخ محمد بن عبد اهللا الزهيري القطيفي-١١٢
    ه١٣٢٩ -١٢٩٠

بن عبد اهللا بن حسن بن عبد اهللا بن عبد الحسين آل زهير  الشيخ محمد        
  . الكاظمي،القطيفي السيهاتي المالحي) الزهيري(
كانت ذات كرم وجاللة وغنى . أسرة آل زهير أسرة كريمة قطنت سيهاتو

  .طائفة منها المالحة ثم قطنت. وثروة
،  ه١٢٩٠ود سنة حد) قطيفمن مناطق ال(المالحة   فيولد المترجم له        

ثم عند وصي جده محمد بن . وفاة والده  وحجر جده بعد،وتربى في حجر والده
 ثم صار ،القرآن والكتابة واآلداب تعلم. عبد العزيز البيات في قلعة القطيف

  .معلماً للقرآن والكتابة
أما . برهة من الزمان، لتلقي بعض العلوم اإلسالمية  سكن في النجف األشرف

   . المؤثر السخي، النبيل التقي فته، فهو الجواد الكريم، الباذلص
الجودة، وحسن السبك،   امتاز بغاية، الذيخلف ثروة كبيرة، من شعره        

وله تخميس قصيدة صفي الدين الحلي في مديح أمير . وبراعة اإلستهالل
      ).   عليه السالم(المؤمنين 
  .)١( ه١٣٢٩ر جمادى األولى سنة توفي في الكاظمية، في شه        

  
  
  
  
  

                                                
ــه )١( ــصادر ترجمت ــن م ــشر :  م ــاء الب ــف  ٢٣٢/ ٥: نقب ــة القطي ــع واح ، موق

www.qatifoasis.com. 

http://www.qatifoasis.com
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   الميرزا محمد بن عبد الوهاب الهمداني الكاظمي-١١٣
   ه١٣٠٥ -٠٠٠٠

.         الميرزا محمد بن الميرزا عبد الوهاب بن داود الهمداني الكاظمي
  .      وكان يكنى بأبي المحاسن، واشتهر بلقب إمام الحرمين

عالم عامل فاضل كامل، تقي : "يتيمة فقال        ترجمه السيد محمد علي في ال
نقي صفي وفي، لوذعي ألمعي، بحر تتالطم بالفضل أمواجه، وكوكب تزهو 

منطيق بليغ فصيح، ذو قلم مليح، يجري في ميادين الفخر . وتزهر بالعلم أبراجه
.  لسان يراعه بها الرموز الخفيةبالشعر والنثر، وفي المشكالت العلمية، مبدياً

ت رائقة، وتحقيقات فائقة، وتشقيقات بديعة، ومراتب في الخير بجميع ذو تأليفا
همام مقدام، محقق مدقق، شاعر مفلق، وبدر عالً في سما العلم . ذلك رفيعة

  ".مشرق
 نحوي لغوي ،ديب كاملفاضل عالم أ: "د الصدر في التكملةقال السيو        

 يعد في الكاملين شاعر مصنف، حسن المحاضرة، جيد الحفظ، حسن التحرير،
كان يرى نفسه كامالً في كل العلوم، كثير التبجح بنفسه، . في العلوم االدبية

تعب نفسه في أمبالغاً في حب التعرف عند الملوك والرؤساء وأعيان العصر، 
وكان . جمع االجازات من علماء عصره، حتى جمع من ذلك مجلداً ضخماً

في ذلك منشوراً من السلطان ناصر خذ متصدي للقضاء في بلد الكاظمين، وأال
الدين شاه لما جاء إلى الزيارة، وكاتب السلطان العثماني بتواريخ عملها في 

  ". جلوسه
كان عالماً فقيهاً منطقياً كاتباً : "        قال الشيخ حرز الدين في المعارف

شاعراً، له مجلس حافل باألدباء والشعراء وأهل الكمال، ومن المؤلفين 
ين، وقد نظم تاريخ وفيات وأعراس العلماء والوجوه والوقائع في المؤرخ

  ".عصره، والحوادث المارة بقطره إلى غير ذلك
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  :        له مصنفات كثيرة منها
 فصوص اليواقيت في نصوص المواقيت، منظوما، ثـم اختـصره وطبـع             -١

  .المختصر، يشتمل على جملة تواريخ حسنة
  .لصرف بهجة الشباب في علمي النحو ا-٢
 قرط العروس في شرح ابيات مشكلة تضمنت نقط البسملة، تاريخه -٣

  . ه١٢٧٣
  . ه١٢٨٠ المشكاة في مسائل الخمس والزكاة، فرغ من مجلد الزكاة سنة -٤
 عصمة االذهان، منظومة في المنطق، وله شرحها أيـضا سـماه الجـوهر           -٥

  .    النظيم
 فـي شـهر رمـضان سـنة      درة االسالك في حكم دخان التنباك، فرغ منه -٦

  . ه١٢٨١
 الشجرة المورقة، وهو اجازات العلماء له، اضاف اليهـا بعـض الفوائـد               -٧

  .ورتبها
  . كتاب البشرى في الصلوات الباهرة، ومعاجز العترة الطاهرة-٨
 كتاب المواعظ البالغة في الفقه والتفـسير، وهـو كتـاب كبيـر، تاريخـه               -٩

  . ه١٢٩٣
  . ه١٢٩٥تاريخه  انون الملغز، كتاب الموجز في شرح الق-١٠
م، وفيـه علـم األعـداد وعلـم     ـ كتاب االدعية واألحراز والطالس    -١١

  .التكسير وم وعلمـالنج
  . ه١٢٨٥ نزهة القلوب، فرغ منه في سامراء سنة -١٢
  . ه١٢٧٥ شرح القصيدة األزرية، فرغ منه في شهر رمضان سنة -١٣
  . ه١٢٧٤ ذي الحجة سنة ١٨ كتاب ملوك الكالم، فرغ منه يوم الغدير -١٤
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وكانت له خزانة كتب نفيـسة جليلـة،        . وغير ذلك من المنظومات والمنثورات    
  . وبعثرت تلك الكتب الثمينة. ورثها ولده، ثم توفي بعده، فورثه آل المازندراني

الشيخ مرتضى األنصاري، والشيخ عبـد الحـسين   : خ إجازته         ومن مشاي 
الشهرستاني، والشيخ راضي النجفـي، والميـرزا   الطهراني، والسيد محمد علي     

علي الخليلي، والشيخ محمد حسين الكاظمي، والشيخ حسن بن الشيخ أسـد اهللا             
  .الكاظمي

  السيد شمس الدين محمود المرعشي،:         وممن يروي عنه
        ومن شعره قوله مؤرخاً جلوس السلطان عبد العزيز خان العثماني، سنة           

  :  ه١٢٧٨
ــزاً ــى ع ــضع العل ــه خ    ل

ــدراً عــال    ــه ق ــت ل   كان
ــورى  ــجد ال ــه س ــكراً ل   ش
ــا  ــشي الثن ــه ين ــد جلوس   ـ

  "ملك علـى العـرش اسـتوى      "
 

ــده   ــز لعبـ ــب العزيـ   وهـ
ــة  ــرير خالفـ ــى سـ   وعلـ
ــه   ــكراً ل ــورى ش ــجد ال   س
ـ  ــ ــام بع ــن ق ــو المحاس   وأب
ــه   ــي تاريخـ ــول فـ   ويقـ

 

  :فكتب إليه الجواب
  مستقيم فـي جـوار الكـاظمين      
ــرمين  ــام الح ــابن داود إم   ب

 

  ب الحـق علـى كـل فتـى       أوج 
ــديا  ــاً مقتـ ــراه دائمـ   أن يـ

 

. ، كما في التكملة ومعارف الرجال، وهو المـشهور          ه١٣٠٣        توفي سنة   
  عن المجموعات الخطية    االستاذ الدكتور حسين علي محفوظ،     هنقلالصحيح ما   و

الـذي حـضر     (عن كشكول السيد محمد الهنـدي     للشيخ محمد رضا الشبيبي، و    
وقال الشيخ الطهراني في مصفى المقال، انـه   .    ه١٣٠٥ي سنة   ، انه توف  )جنازته

        . ه١٣٠٥ انها كانت سنة )١(، ثم أثبت في نقباء البشر ه١٣٠٣توفي بعد 

                                                
 .م٢٠٠٩/ ه١٤٣٠، والذي فيه ترجمة الميرزا الهمداني، سنة طبع الجزء الخامس منه )١(
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الشيخ محمد السماوي في ارجوزته صـدى الفـؤاد،         ) ١٣٠٣(وأرخ سنة وفاته    
  : فقال

  
  

، أثناء تعمير فرهـاد ميـرزا         ه١٢٩٨توفي والده الميرزا عبد الوهاب في عام        
  .الصحن الكاظمي الشريف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                

: ، التكملـة ٣٩٥-٩/٣٩٤: ، األعيان ١٣٧-١/١٣٦: أحسن الوديعة  :  من مصادر ترجمته   )١(
-٣١٩: ، النفحـات القدسـية    ٣٥٦-٢/٣٥٤: ، معارف الرجال  ٤٣١: ، مصفى المقال  ٥/٥

  .٢٢٧-٢/٢٢٦: ، اليتيمة٢٣٧-٥/٢٣٦: ، نقباء البشر٣٢١

  محـمد ســليل داود االبــر     
  وصاحب المـصنفات الجمــه    

  )١("نا  بالغـا  محـمد ألفـى ه  "
 

  مام الحرمـين المـشـتهر   وكإ 
  الهمـدانـي العلـي الهمــه   
  قضى فأرخوا بشطر ســاغا    
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  الشيخ محمد علي بن درويش جلبي الكاظمي-١١٤
   ه١٢٧٣ -٠٠٠٠

مـن  . ، الكـاظمي   الحجيجي درويش جلبي الحاج    الشيخ محمد علي بن           
  . العائلة الجليلة الجلبية في بلد الكاظمين
 ديباً، أ حكيماً، متكلماً فاضالًكان عالماً: "        قال السيد الصدر في التكملة

  .  متبحراً فقيهاً، بليغاًشاعراً
لشيخ موسى بن شيخ الطائفة قرأ في الفقه على سلطان العلماء الشيخ الفقيه ا

ولما جاء الشاهزاده . الشيخ جعفر صاحب كشف الغطا، وعلى علماء عصره
محمد علي ميرزا بن فتح علي شاه ألخذ بغداد، والتجأت الدولة العثمانية إلى 
الشيخ موسى في ارجاعه فارجعه، وبعث الشيخ صاحب الترجمة إلى الصلح 

ى طهران، وصار له هناك مقام جليل لما بين الدولتين من قبله، ومضى لذلك إل
س وقفوا على فضله، والتمسوه المقام عندهم للتدريس، وبقي هناك، وصار يدر

  . في سائر العلوم
وتقدم في خصوص علم الحكمة، وحضر عليه جماعة من الفضالء منهم االقا 

  .      علي الحكيم الشهير الذي صار استاذ الكل في فن الحكمة
مصنفات ال يحضرني تفصيلها، ورأيت شهادته بوقفية بستان في         وله 

سنة ست عشرة ومائتين بعد االلف في صدر الوقفية، فيعلم انه كان في ذلك 
 قريباً من مهر الشيخ )١(وكان مهره. التاريخ من المعاريف، فيكون من المعمرين

  ". جعفر والشيخ حسين نجف وامثالهم، رحمة اهللا عليهم
  .يخ آغا بزرك أن يكون هو نفسه صاحب الشهادة بوقفية البستانواستبعد الش

  .)٢( ه١٢٧٣        وتوفي صاحب الترجمة في الكاظمية سنة 
                                                

  .مهره، أي خاتمه  )١(
  .٣/١٢٥: ، الكرام٥/٤٥٠: التكملة )٢(
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  الشيخ محمد علي الكاظمي-١١٥
   ه١٢٨١ بعد -٠٠٠٠
  .         الشيخ محمد علي الكاظمي

 باقر خال الشيخين الفاضلين الشيخ: "        قال السيد حسن الصدر في التكملة
. والشيخ حسن، ابني الشيخ طالب بن الشيخ حسن بن الشيخ هادي الكاظمي

  . كان من العلماء المحدثين. وولداه الشيخ موسى والشيخ عيسى
وله كتاب مقتل الحـسين  . له في علم القراءة ثالثة كتب؛ كبير، ووسيط، وصغير  

  ). عليه السالم(
   .يروي عنه ابن اخته الشيخ باقر المذكور كثيرا

كان من عباد اهللا الصالحين، ومن أهل الورع فـي الـدين، رضـي اهللا عنـه                 
  ".  وارضاه

الشيخ محمد علي   ): " ٣/١٤٦(        وقال الشيخ آغا بزرك في الكرام البررة        
بن الشيخ موسى بن الشيخ جعفر بن الشيخ محمود بن الشيخ غالم علي النجفي،              

، الذي ألفه سـنة     )حزن المؤمنين  (الكاظمي، األسدي، له تصانيف المطبوع منها     
  ".١٢٨١، ولسان الواعظين، وسرور المؤمنين، وفرغ من األخير سنة ١٢٥٧

تجويد القرآن الكبير، وتجويد القرآن الوسيط، تجويد       : "        وقال في الذريعة  
القرآن الوجيز، كل هذه الثالثة للشيخ محمد علي بن الشيخ موسى ابن جعفر بن              

في سنة  ) حزن المؤمنين (لي األسدي النجفي الكاظمي، مؤلف      محمود بن غالم ع   
  .ولكن الشيخ نفسه لم يذكر ذلك في الكرام البررة".  ه١٢٥٧

  ).مقتل الحسين(، هو نفسه كتاب )حزن المؤمنين(أقول ولعل كتابه 
لـشيخ محمـد علـي      ا: "في تراجم الرجـال   السيد أحمد الحسيني             وقال

حمد علي بن موسى بن جعفر بن محمود بن غالم          م) ١٣ ق   - ١٣ق  (الكاظمي  
 وكـان يـسكن فـي    ، أصله من النجف األشرف   .علي األسدي النجفي الكاظمي   
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، من أعـالم القـرن      ب فاضل أديب منشئ شاعر بالفارسية     ، وهو خطي  الكاظمية
 حزن المؤمنين فـي مـصائب آل      :له. ث عشر وقد ساح بالد الهند وغيرها      الثال

  ."١٢٥٥طه ويس أتمه سنة 
  .)١( ه١٢٨١        توفي في الكاظمية بعد سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
: لذريعـة ، ا٤٤٥-٥/٤٤٤: التكملـة  ،٢/٧٥٤:  تـراجم الرجـال  : من مصادر ترجمتـه  )١(

 .٣/١١٢: ، الكرام٣/٣٧٠
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  الميرزا محمد علي الرشتي الكاظمي-١١٦
   ه١٣٠٦ حدود -٠٠٠٠

  .        الميرزا محمد علي الرشتي الكاظمي
        ترجمه الشيخ آغا بزرك مرتين، األولى في الكرام البررة، إذ عده مـن             

كان من علماء الكاظمية األجـالء، ومـن        : "ل فيها علماء القرن الثالث عشر، قا    
وكان العالمة الشيخ   .  منها  للكتب، يملك كثيراً   اعاًوكان جم . ذوي الثروة واليسار  

محمد حسن آل ياسين يستعير منه ما يحتاج إليه منها، كما رأيت استعاراته منـه   
  ". بخطه على ظهر الكتب المستعارة

 في نقباء البشر، إذ عده من علماء القـرن          - بتغيير بسيط في األلفاظ    -وترجمه  
       . )١( ه١٣٠٦الرابع عشر، وقال انه توفي حدود سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
                                                

  .٤/١٣٠٣: ، نقباء٢/٨٢٧: الكرام:  من مصادر ترجمته)١(
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  الشيخ مرتضى الحلي الرشتي الكاظمي-١١٧
٠٠٠٠ -٠٠٠٠  

  . الكاظميالحلي الرشتي        الشيخ مرتضى 
له فـي   . جالءاألكان من العلماء    : "         قال السيد حسن الصدر في التكملة     

تلميذ السيد عبد اهللا شبر، ومـن       . مامة في صالة الجماعة   ن رئاسة وإ  بلد الكاظمي 
  . المعاصرين للشيخ محمد علي بن مقصود، وللشيخ صاحب الجواهر

. وكان له ولد اسمه الشيخ حسن تلميذ الشيخ محمد علي بن مقصود        
  ". ه١٢٧٠ إلى سنة وكان حسن حياً
ولكنه قال في . )١( في الكرام البررة، ولم يزد على ما ورد آنفاً        وترجمه

.  ه١٢٧٧ان والدة الشيخ مرتضى بن الشيخ حسن كانت سنة ) ٥/٣٤١(النقباء 
  . أي ان الشيخ حسن كان حياً إلى ما بعد السنة المذكورة آنفاً

 
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .٤٨٧-٣/٤٨٦: ، الكرام٦/٣٠:  التكملة: من مصادر ترجمته)١(
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  السيد موسى بن السيد محمود الجزائري الكاظمي-١١٨
   ه١٣٢٩ -٠٠٠٠

 ،بن السيد محمود بن السيد موسى الجزائري الموسوي         السيد موسى
  .الكاظمي

كان من تالمذة الشيخ محمد حسن : "        قال السيد حسن الصدر في التكملة
  . حسن التحصيل، خبير بالفقه، عارف بالعربية. ينساآل ي

لب البالغي، ولم وتزوج صاحب الترجمة ببنت الشيخ طا.  جليالًكان والده سيداً
  . يولد له ذكر، بل كل ولده اناث
ه الفالج، وسكن الدجيل، ألن فيها بعض بناته،  ل        وفي آخر عمره عرض

  ".  ه١٣٢٩وفيها توفي حدود سنة 
ثم ". عالم فاضل كامل، ورع تقي جليل: "        وترجمه الشيخ اغا بزرك فقال

يد موسى بن السيد عيسى ترجمة في ولجده الس. نقل ما ذكره السيد في التكملة
  .الكرام البررة

  .)١()المعالم(قرأ عليه السيد جعفر األعرجي النسابة بعضاً من كتاب 
وعلى بنته ). بنت عمته(جواد البالغي محمد وصاهره على احدى بناته الشيخ 

األخرى السيد مهدي بن السيد حسن بن السيد محمد مهدي آل السيد محسن 
  .األعرجي

  
  
  
  
  

                                                
 .٤١١-٥/٤١٠: ، نقباء البشر٦/٩٥: التكملة:  من مصادر ترجمته)١(
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   بن الشيخ كاظم االسدي )يونسمحمد (  يونسالشيخ -١١٩
   ه١٢٥٢ -٠٠٠٠

 بن الشيخ بن الشيخ كاظم بن الشيخ محمود)  يونسمحمد(يونس الشيخ         
  . الكاظمي، االسديغالم علي

عالم محدث، طويل الباع، كثير االطالع، من : "        قال السيد في التكملة
. نسب هذه العائلة إلى حبيب بن مظاهر االسديبيت جليل حسبا ونسبا، ينتهي 

وهذا وآباؤه علماء فضالء اجالء، خرج منهم جماعة من االعيان االعاظم، 
كالشيخ امين الكاظمي، والشيخ كاظم أخيه والد صاحب الترجمة، وابن عمهم 

وقد ذكرناهم . الشيخ االعظم الشيخ حسن بن الشيخ الفقيه الشيخ هادي الكاظمي
تاب، ومنهم جماعة من اوالد هؤالء واحفادهم أيضا علماء كالشيخ في هذا الك

طالب بن الشيخ حسن هادي واوالده الشيخ حسن، والشيخ باقر، والشيخ محمد 
 جّلأوبالجملة، كانوا من . بن الشيخ امين بن الشيخ محمود، عالم محقق متبحر

  . بيت في بلد الكاظمين، من بيوت العلم
الشيخ يونس بعض الكتابـات، وقـد تلفـت مـصنفاتهم           وقد رأيت لهذا            

  . " سنة ست وثمانين ومائة بعد االلف،وخزانة كتبهم في الطاعون الكبير
  .        وله ديوان شعر

  .)١( ه١٢٥٢ سنة ة المترجم في الكاظميةوكانت وفا        
  .٣/١٤١: وألخيه الشيخ محمد علي ترجمة في الكرام البررة

  
  
  

                                                
، معجم  ٣/٦٤٧: لكرام، ا ٦/٢٨٦: ، التكملة ١٠/٣٣١: أعيان الشيعة :  من مصادر ترجمته   )١(

  .٢/٨١٨: رجال الفكر
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        ذكرت في ذيل بعض التراجم التي مرت في الجزء األول، أسماء عـدد             
وهنـا  ). كل في محله  (من الذين دفنوا في المقبرة نفسها، التي دفن بها المترجم           

 من معلومـات    ، وما تيسر  )١(أذكر مجموعة من األسماء التي عرفت محل دفنهم       
  .لميدانية للعتبةعنهم، وذلك بمساعدة بعض األفاضل، أو نتيجة زياراتي ا

  

  حرف األلف
. )٢()والد الحاج عبد علي النقيـب (إبراهيم بن حسون بن محمد علي النقيب      -١

 . ٦٤م، ودفن في صحن المراد مقابل الحجرة رقم ١٩٣٣توفي حدود سنة 

 .٢٢ة رقم إبراهيم الحكيم، دفن في الحجر الميرزا -٢

الحـسني، خـادم     السيد إبراهيم بن السيد عبد الرضا بن الـسيد محـسن             -٣
 . الواقعة في طارمة القبلة من جهة الشرقتهمحجرالجوادين، دفن في 

، دفن في الحجرة الثانية يمين الـداخل         األعرجي السيد أبو الحسن آل كافي     -٤
  .)٣(من باب قريش

ي الحجرة المالصقة للجـامع     دفن ف  الخالصي،    الشيخ أحمد بن الشيخ حبيب     -٥
، فهي مقبرة الخالصيين الـساكنين فـي        )٧٦رقم  (الصفوي من جهة الشرق     

 . بعضهم، وسيأتي ذكر)٤()ديلتاوه(قضاء الخالص 

 السيد أحمد بن السيد حسن األعرجي، دفن في الحجرة الرابعة يمين الداخل             -٦
 .)٥(من باب قريش

                                                
  . بعضهم تكرر ذكرهولعل  )١(
 . الحاج نصري النقيب عن حفيده األخنقالً )٢(

  .م١٤/١/١٩٧٥ كما أثبت ذلك السيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتاريخ )٣(
  .١٤٢٧ ذي الحجة ١٢  في حدثني بذلك الشيخ إسماعيل بن الشيخ عبد المحسن الخالصي،)٤(

  .م١٤/١/١٩٧٥ كما أثبت ذلك السيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتاريخ )٥(



٢٨٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

لحصري، دفن فـي الحجـرة       السيد أحمد بن السيد صالح بن السيد أحمد ا         -٧
، )٤٥رقـم  (األولى يسار الداخل إلى الصحن الكاظمي من بـاب المغفـرة     

وهي حجرة آل الحصري سادة محلة القطانة، وقد استأذنهم السيد هبة الدين            
 . )١(الشهرستاني فدفن زوجته فيها

 ، من ذرية الشهيد حبيب ي اليزديكاظمالشيخ أحمد بن محمد بن حسين ال  -٨

 ، وتوفي ١٨٤٥نة  ولد س . األسديبن مظاهر   
م، ودفن في الحجرة األولى فـي       ١٩٣٥سنة  

  .)٢(الجدار الشمالي من جهة الشرق
السيد عبد الحميد بن السيد مهدي      ره  هاصمن أ 

الميـرزا محمـد    و ،بن السيد أحمد الحيدري   
  .حسين النائيني

     

  

  
  ة، وله  كان يمتهن الحياك.شطيطبن الحاج حسن بن الحاج هادي الشيخ أمين  -٩

  

مجموعة من العمال تحت يديه، ومحل تجارته       
بتـاريخ   تـوفي ). سـوق الجـايف   (في بغداد   

ـ    ٦/٩/١٩٧٧  سـنة، ) ٨٥ (عن عمر ناهز الـ
في الحجرة دفن مع أخيه الشيخ هادي شطيط،       و

الثالثة يسار الداخل إلى صحن قريش من باب        
  .عباس ومقداد: ف وخلّ.صاحب الزمان

  

  
. بد الرزاق الجمالي، دفن في الرواق الـشرقي        الشيخ أمين بن الشيخ ع     -١٠

  .)٣()عليهما السالم(كان يعمل خادماً لإلمامين الجوادين 

                                                
  . نقالً عن السيد صاحب بن السيد عبد الرسول بن السيد أحمد الموسوي الحصري)١(
   .حفيده الحاج أحمد بن الشيخ محمود بن الشيخ أحمد نقالً عن )٢(
  .جمالي نقالً عن الحاج عبد المنعم بن الشيخ باقر ال)٣(
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والشيباني هـو    والصحيح الشيبي، ( الشيخ أمين بن محمد إبراهيم الشيباني      -١١
م، ودفن  ١٩٧٠، من خدمة الروضة الكاظمية، توفي قبل سنة         )الشائعاللقب  

 .)١(ن باب المغفرة قرب مكتبة الجوادينفي الحجرة األولى يمين الداخل م
 

  حرف الباء
 آل طه الحسيني، ولد في سـنة        )عبد الرسول  (السيد باقر بن السيد رسول     -١٢

 دار  ي لصف الثاني من     م، وكان طالباً ف   ١٩٤٨م، وتوفي غرقاً سنة     ١٩٣٠
  .)٢( ٧٥المعلمين العالية، ودفن في الحجرة رقم 

وقـد  . )٣(٧٦رة رقـم    في الحج الشيخ باقر الشيخ عيسى الخالصي، دفن        -١٣
، )العلم اء والف ضالء  ( الشيخ في الكرام البررة بأنهم مـن     - وأخوته –وصفه  

 . أبیھكما مر في ترجمة
، دفـن   م٢٤/٧/١٩٧٩، المتوفى بتاريخ    نيالسيد باقر السيد محمود الحس     -١٤

 .في طارمة القبلة من جهة الشرقالسادة الحسنية ) مقبرة(حجرة في 

، والد الدكتور فرحان باقر، دفن في الحجرة        )النعلبند( الخفاجيالحاج باقر    -١٥
 .ودفنت بها كذلك زوجته. ٦٨األولى يسار الداخل من باب الفرهادية، رقم 

  
 حرف التاء

، دفن في الحجرة الثانية يمين الـداخل مـن         االعرجي السيد تقي آل كافي    -١٦
 .)٤(باب قريش

                                                
  . نقالً عن األخ قيس بن الحاج نزار الساعاتي الشيباني)١(
 ٥، السبت   ) من خدمة العتبة الكاظمية    وكان(الحسيني   حدثني بذلك أخوه السيد عبد األئمة        )٢(

  ).٨٣٣-٣/٨٣٢: ديوانه( وقد أرخ الشيخ كاظم آل نوح وفاته بتاريخين .ه١٤٢٧محرم 
  .ه١٤٢٧ ذي الحجة ١٢خ عبد المحسن الخالصي، حدثني بذلك الشيخ إسماعيل بن الشي)٣(
  .م١٤/١/١٩٧٥ كما أثبت ذلك السيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتاريخ )٤(



٢٨٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  رف الجيمح
، دفن في الحجرة    األعرجي] عبد الرزاق [السيد جعفر بن السيد أبو جعفر        -١٧

 .)١(الخامسة يمين الداخل من باب قريش

السيد جالل الرشتي، دفن إلى جنب السيد إسماعيل الصدر، في الـرواق             -١٨
 . )٢(الشرقي

السيد جواد بن السيد عبد الرضا محسن الحسني، خادم الجوادين، دفن في             -١٩
 ).ة الحسنيةمقبرة الساد(الحجرة الواقعة في طارمة القبلة من جهة الشرق 

  
 حرف الحاء

السيد حسن األعرجي، دفن في الحجرة الرابعة يمين الداخل مـن بـاب              -٢٠
 .)٣(قريش

، ودفن فـي    ه١٣٨٤ صفر سنة    ١٦ توفي يوم الجمعة     ،السيد حسن جبرو   -٢١
 .)٤(٦٧ الثانية يسار الداخل من باب الفرهادية، حجرة رقم الحجرة

وتـوفي  ،  ١٨٧٤الحاج حسين رضـا الـدباغ الكـاظمي، ولـد سـنة              -٢٢
م، ودفن في مدخل الصحن الكاظمي عند باب المغفرة، أقـرب           ١٩٧٠سنة

 .)٥(إلى اليمين

                                                
  .السابق المصدر )١(
 سـابقاً مـن     وكان( بذلك السيد عبد األئمة بن السيد رسول آل طه الحسيني             حدثني )٢(

  .ه١٤٢٧ محرم ٥السبت ، ) المقدسةالكاظميةخدمة العتبة 
 .م١٤/١/١٩٧٥كما أثبت ذلك السيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتـاريخ             )٣(

  .ولم أتبين من هو المقصود، لكثرة المتسمين بهذا االسم في االسرة االعرجية
  . كما في ورقة بخط الدكتور حسين علي محفوظ)٤(
  .  حدثني بذلك األخ الدكتور ضياء جعفر ناصر الدباغ)٥(
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وكان سابقاً من خدمة العتبـة      (السيد حسين الموسوي والد السيد مسلم        -٢٣
 دفن في الغرفة المجاورة لباب المراد، يسار الداخل إليها،          ،)الكاظمية

 . ٥٩حجرة رقم 

، ودفـن فـي رواق   ه١٣٢٤حمادي بن قـدوري بليبـل، تـوفي سـنة        -٢٤
وهو جد الحاج محمد حسين بليبل، المولود في الكاظمية سنة          . )١(الكاظمية
، ابن الحاج عبد الباقي، المتوفى فـي شـهر ذي الحجـة سـنة              ه١٣١٧
  .، ابن حمادي"الشعب"أبي طالب في ، والمدفون بمكة عند ه١٣٣٠

ثانية يمين  ، دفن في الحجرة ال     االعرجي  آل كافي  السيد حميد بن السيد تقي     -٢٥
 .)٢(الداخل من باب قريش

 .٢٠، دفن في الحجرة رقم السيد حميد السيد داود الحسني -٢٦

الحسني، خادم الجوادين، دفن    السيد حميد بن السيد شكر بن السيد محمود          -٢٧
 .ة الشرق الواقعة في طارمة القبلة من جه،)السادة الحسنية(تهم حجرفي 

تتلمذ عليه  . مؤدبي الكاظمية ، من   لچوخچياالشيخ حميد بن الشيخ محمود       -٢٨
، ودفن فـي الطارمـة      ه١٣٥٩توفي سنة   . الشيخ كاظم آل نوح في بداياته     

 ).لچوخچياكما أفاد االستاذ فوزي (الشرقية، قرب الكشوانية الجنوبية 
  

  حرف الراء
دفن ،  ١٧/٨/١٩٨٠السيد راضي بن السيد جواد الحسني، المتوفى بتاريخ          -٢٩

 ).٣٣رقم (ل من باب القبلة في الحجرة الخامسة يسار الداخ

دفـن  ، ٥/١١/١٩٧٧السيد رسول بن السيد محمد حسين، المتوفى بتاريخ    -٣٠
 .٢١في الحجرة رقم 

                                                
  .ة بخط الدكتور حسين علي محفوظ كما في ورق)١(
  .م١٤/١/١٩٧٥كما أثبت ذلك السيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتاريخ ) ٢(
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الشيخ رضا بن الشيخ أحمد بن الشيخ حبيب الخالصي، دفن في الحجـرة              -٣١
  .)١()٧٦رقم (المالصقة للجامع الصفوي من جهة الشرق 

وهـي الثالثـة     شطيط،   السيد رضا الوردي، دفن في حجرة الشيخ هادي        -٣٢
 .)٢(يسار الداخل إلى صحن قريش من باب صاحب الزمان

 ،ه١٣٣٤سـنة   ولدت  . رحمة بنت الشيخ كاظم آل نوح، خطيب الكاظمية        -٣٣
 ذي القعدة   ٢٣وهي مكفوفة البصر، ومرضت وقبضت عصر يوم السبت         

وأرخ .  ودفنت في اإليوان الذهبي عند باب المـراد        ،ه١٣٦٨سنة  الحرام  
 :بقولهأبوها ذلك 

  وتوســدت أبــداً تــراب القبــر
  )٣("زوج أتاها الموت بعد العصر    "

  
  

  قوضت" رحمة"خطب دهاني يوم     
  مكفوفة مـا زوجـت تاريخهـا      

  
 

  
  حرف السين

 ربيع الثـاني    ٢٣السيد سلمان بن السيد محمد علي العطار، المتوفى في           -٣٤
ودفن في الطارمـة التـي امـام       . م٢٦/٥/١٩٧٣ الموافق   ،ه١٣٩٣سنة  

  .وهو والد السيدين محمد وداود. ٧٥رقم حجرة 
 

 ادحرف الص

الحاج صالح مهدي السعيد، وأخوه فخري مهدي السعيد، وجدهم سـعيد،            -٣٥
 .دفنوا في طارمة المراد

                                                
 ذي الحجـة    ١٢الثالثـاء    حدثني بذلك الشيخ إسماعيل بن الشيخ عبد المحسن الخالصي،           )١(

  .ه١٤٢٧
  .  نقالً عن الدكتور حسين علي محفوظ)٢(
  . ٣/٨٣١:  ديوان الشيخ كاظم آل نوح)٣(
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 حرف الضاد

بن السيد أحمد الموسوي الحـصري،       السيد ضياء بن السيد عبد الرسول      -٣٦
 .)١(دفن في اإليوان الثاني يسار الداخل من باب المراد

  
 حرف الطاء

دفن في الحجرة األولى يمين      ،الشيخ طالب بن الشيخ عبد الحميد الكليدار       -٣٧
 .٣٢، حجرة رقم الداخل من باب الرحمة

، دفن في الحجرة الثانية يمين الداخل مـن      االعرجي السيد طاهر آل كافي    -٣٨
 .)٢(باب قريش

  
  حرف العين

 .٤٧ة رقم االستاذ عباس عبد الهادي جواد الجلبي، دفن في ايوان الحجر -٣٩

  سنةتوفي، )الساعاتي(عبد األمير بن السيد محمد رضا الحيدري السيد  -٤٠
يمين الـداخل   في الحجرة األولى    دفن  م، و ١٩٧٧

  ).٧٤رقم حجرة (من باب الجواهرية 
 مقبرة آل دوش، ولهم دفنـاء       كانت هذه الحجرة  و
  الحيـدري  ثم سلمت إلى السيد محمد رضـا      . هاب

، قـت بيـد ذريتـه      لتصليح الساعات، وب   فاستغلها
  .)٣(ولكنه لم يدفن بها

  

  
 . )٤(الحاج عبد الرسول بن الحاج كاظم الجمالي، دفن في الرواق الشرقي -٤١

                                                
  . نقالً عن أخيه السيد صاحب بن السيد عبد الرسول الحصري)١(
  .م١٤/١/١٩٧٥ كما أثبت ذلك السيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتاريخ )٢(
  .ه١٤٢٧ ذي الحجة ١٢ حدثني بذلك الشيخ إسماعيل بن الشيخ عبد المحسن الخالصي، )٣(
  . بن الحاج محمد علي الجمالي نقالً عن الحاج عبد المنعم بن الشيخ باقر)٤(
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م، ١٩٥٥الحاج عبد الرضا محمد عطية، معلم كتاتيب، توفي حدود سـنة        -٤٢
 .)١(ودفن في الصحن الكاظمي

 ـية الحاج عبد الرؤوف عبد المجيد محمد ابراهيم الشيباني، ولـد بالكاظم -٤٣

م، ١٩/٨/٢٠٠٤م، وتـوفي بتـاريخ      ١٩١٩سنة  
ودفن في الحجرة الثالثة يمين الداخل إلى الصحن        

كـان   .٤٠اظمي من باب القبلة، حجرة رقـم        الك
 : همـا  نوأعقب ولـدي  . موظفاً في وزارة الصحة   

  . )٢(مهندس طاللالرياض وكتور دال

  

  
  م، وتوفي١٨٩١نة ـ ولد س.انيالحاج عبد العزيز بن محمد إبراهيم الشيب -٤٤

الحجرة الـسابعة يمـين     في  م، ودفن   ١٩٨١سنة  
الداخل الى الصحن من باب القبلة، حجـرة رقـم          

:  همـا  ولـدين  وأعقب. كان يعمل ساعاتياً  . )٣(٤٤
  .الحاج حسن، والحاج حسين

  

 دفن في الحجرة الرابعة يمين      .السيد عبد الكريم بن السيد أحمد األعرجي       -٤٥
الموافق ،  ه١٣٦٨ شوال   ١٦وفاته بتاريخ   وكانت  . الداخل من باب قريش   

 . األعرجيالسيد عبد المطلب  وهو والد.)٤(م١٤/٨/١٩٤٩

                                                
  .ه١٤٢٧ محرم ٥، السبت  السيد رسول آل طه الحسينيحدثني بذلك السيد عبد األئمة بن)١(

   . نقالً عن األخ قيس بن الحاج نزار الساعاتي الشيباني)٢(
  . المصدر نفسه )٣(
اريخ  وت .م١٤/١/١٩٧٥ كما أثبت ذلك السيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتاريخ            )٤(

  . نقالً عن الدكتور حسين علي محفوظالوفاة
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  ،م١٩٥٣ / ١٠ / ٣ بتاريخ توفي .شيخ عبد اللطيف بن جواد الشيبانيال -٤٦

ول خ، عند باب الـد    في الرواق الشرقي   ودفن
كـان  ). عليه السالم ( الجواد    اإلمام لى روضة إ

، وهـو   )لـسالم عليهمـا ا  (من خدمة اإلمامين    
لفراشين في الروضة الكاظمية، وأعقب     رئيس ا 

  .)١(سبعة أوالد

  

  
نـزح  ). بن فـارس (الحاج عبد اهللا القطيفي، من آل فارس ويسمون بيت          -٤٧

إلى الكاظمية قبل الحرب العالمية األولى، وتـوفي أواخـر أيـار سـنة              
 . سنة٧٠م، ودفن في الحجرة عند باب صافي، عن نحو ١٩٤١

 بن الحاج محمد الشهير بأبي صالح، توفي بالكاظمية يـوم           الشيخ عبد اهللا   -٤٨
م، عن خمس   ١١/٣/١٩٤١ ، الموافق ه١٣٦٠ شهر صفر سنة     ١٢االثنين  

 .وستين سنة، ودفن بها

دفن في الحجرة الخامـسة     . السيد عبد المطلب بن السيد جعفر األعرجي       -٤٩
 .)٢(يمين الداخل من باب قريش

الصي، دفن في الحجرة المالصقة     الشيخ عبد المطلب بن الشيخ حبيب الخ       -٥٠
  .)٣()٧٦رقم (للجامع الصفوي من جهة الشرق 

دفـن فـي    السيد علي بن السيد حسن بن السيد عبد الكريم األعرجـي،             -٥١
 .٣، رقم )٤()المكتبة(الحجرة األولى يسار الداخل من باب قريش 

 

                                                
   . نقالً عن األخ قيس بن الحاج نزار الساعاتي الشيباني)١(
   .م١٤/١/١٩٧٥ كما أثبت ذلك السيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتاريخ )٢(
 ذي الحجـة    ١٢الثالثـاء    حدثني بذلك الشيخ إسماعيل بن الشيخ عبد المحسن الخالصي،           )٣(

  .ه١٤٢٧
  . م١٤/١/١٩٧٥ كما أثبت ذلك السيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتاريخ )٤(
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ق الـشرقي،  ودفن في الـروا ، ه١٣٤٣علي صالح الطائي، المتوفى سنة       -٥٢
سـنة   ، المتوفـاة بهيـة دخيـل  ودفنت كذلك هنا   . برة آل الصدر  مقابل مق 
  .)١(ه١٣٤٣

السيد علي بن السيد عيسى بن السيد مسلم الحصري، دفـن فـي مـدخل      -٥٣
الصحن الشريف عند باب المراد، أقرب إلى شباك مقبرة فرهاد ميـرزا،            

عليهمـا  (بوصية منه لكي يكون تحت أقدام زائري اإلمامين الكـاظمين            
  .)٢()السالم

بن محمد بن فـضل     "وبخط شخص آخر    (الصيدلي  " ابو كامل "المير علي    -٥٤
، دفن في الحجرة الرابعة يمين الداخل من باب         )بن حسن بن السيد محسن    

 . وقد مر ان السيد محمد دفن عند جده المحسن.)٣(قريش

السيد عيسى بن السيد مسلم الحصري، دفن فـي االيـوان األول يـسار               -٥٥
 .ع ثالثة أطفال من أوالد السيد مسلمالداخل من باب المراد، م

 
  حرف الغين

، ودفن في   ٢٨/٦/١٩٦٣الحاج غني بن الحاج عبد الجواهري، توفي في          -٥٦
. ٦٩الغرفة األولى في الجدار الشمالي، والمالصقة لباب الفرهادية، رقـم     

وهو رئيس موكب الجواهرية في ستينيات القرن الميالدي الماضي، وكان          
 .)٤(عياًمضيافاً خلوقاً اجتما

  
                                                

  . األخ الحاج عبد الرسول عبد الحسين المالنقالً عن )١(
  . نقالً عن السيد صاحب بن السيد عبد الرسول الحصري)٢(
  .م١٤/١/١٩٧٥كما أثبت ذلك السيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتاريخ )٣(
أبـو  ( اخبرني بذلك الحاج فريد بن الحاج محمد بن حسين بن محمد هاشـم الجـواهري                 )٤(

  . ٦/١٠/٢٠٠٧، الموافق ١٤٢٨ شهر رمضان ٢٣، السبت )فارس
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 حرف الفاء
 ). الساعاتي (فاروق بن الحاج عبد الباقي بن الحاج عبد الحسين الشيباني -٥٧

سـنة  م، وتـوفي    ١٩٥١بالكاظمية سـنة     ولد
 الحرب بين    في جنوب العراق، أثناء    م،١٩٨٢

ودفن  ونقل إلى مسقط رأسه،   . العراق وايران 
 الثالثة يمين الـداخل      األسرة، وهي  حجرةفي  

ظمي من باب القبلـة، رقـم       إلى الصحن الكا  
  .)١(كان يمتهن األعمال الحرة. ٤٠

  

  
فاطمة بنت الشيخ محمد علي بن الحاج مال خليل، كانـت فاضـلة              -٥٨

 سنة تقريباً، ودفنت    ٤٥م، عن   ١٩١٥توفيت بالكاظمية سنة    . متفقهة
) م١٩٣٣(وهي زوجة الحاج محمـد      . في صحن قريش قرب الباب    

ج مشكور ابن الحاج محمد ابن      ابن الحا ) م١٩٢٠(ابن الحاج صالح    
 .  )٢(الحاج رجب الكاظمي

  
  حرف الكاف

 كريمة بنت الشيخ محمد جواد محفوظ، دفنت في الرواق الغربي أقـرب            -٥٩
 .)٣(لشمالإلى ا

  
  
  

                                                
   . نقالً عن األخ قيس بن الحاج نزار الساعاتي الشيباني)١(
  .  نقالً عن الدكتور حسين علي محفوظ)٢(
  .  المصدر نفسه)٣(
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  حرف الميم
 في الحجرة الرابعة يمين الداخل      السيد محمد السيد إبراهيم االعرجي، دفن      -٦٠

 .)١(من باب قريش
م، ودفـن فـي   ١٨٩٦اعاتي الشيباني، توفي سنة    الشيخ محمد إبراهيم الس    -٦١

 .)٢(كان ساعاتياً، ومن خدمة الروضة، وخلف تسعة أوالد. الرواق القبلي
دفن في الحجـرة الثانيـة      ،   االعرجي السيد محمد بن السيد تقي آل كافي       -٦٢

 .)٣(يمين الداخل من باب قريش

الـسيد  ابن أخ  ( الحسني بن السيد أحمد  السيد محمد حسين بن السيد جعفر      -٦٣
 ودفن فـي    ،ه١٣٧٥ جمادى اآلخرة سنة     ٧، المتوفى بتاريخ    )باقر البالط 

 :)٤( وأرخ وفاته الشيخ كاظم آل نوح بقوله.٢١الحجرة رقم 

م، ١٩٤٨الحاج محمد بن حسين بن محمد هاشم الجواهري، المتوفى سنة            -٦٤
ودفن في الغرفة األولى في الجدار الشمالي، والمالصقة لباب الفرهاديـة،       

 .)٥(٦٩رقم 

                                                
  .م١٤/١/١٩٧٥سيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتاريخ كما أثبت ذلك ال )١(
  . نقالً عن األخ قيس بن الحاج نزار الساعاتي الشيباني)٢(
  . م١٤/١/١٩٧٥ كما أثبت ذلك السيد عبد الرسول شكارة األعرجي بخطه بتاريخ )٣(
  .مثبتة في ديوانه المخطوط  )٤(
  .ه١٤٢٨ شهر رمضان ٢٣بت ، السي بذلك ولده الحاج فريد الجواهري اخبرن)٥(

  اذ رحت تنعى الشهم اذ قوضـا    
  وشب في القلوب نـار الغـضا      
  ليس بمـسطاع لـرد القـضا      
  "أبو الجواد الحسني قد قـضى     

 

  يا أيها الناعي بفيـك الثـرى       
  ّل فـأورى الحـشا    مصابه ج 

  أبا كمال يـا عـداك الجـوى      
  وقـل دأبـه   "قد صات تاريخ    

 



٢٩١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

ن فـي   م، ودف ١٩٤٠الشيخ محمد رضا جواد الشيباني، توفي حدود سنة          -٦٥
فـي  ) بـاب الـشيبي  (الرواق القبلي من جهة الغرب، عند الباب الصغير     

 .)١(كان من خدمة الروضة، وخلف ولداً واحدا. مصلى النساء
، ودفن في اإليـوان     ه١٣٩٧سنة  الحاج محمد شريف األفغاني، المتوفى       -٦٦

 وللشهيد الشيخ حميد الجزائري مقطوعتان تؤرخ       .المالصق لباب المغفرة  
 ،ه١٣٩٧ ما محرم الحر١٦بتاريخ ) صرخ النادب(لى بعنوان وفاته، األو

ــف    ــل محــب وألي ــدهى ك   ف
الورع البـر العفيـف     ) الشريفُ(

ــف  ــا اللطي ــوار اهللا موالن   بج
   " ثوى شـريف   بحمى باب الرجا  "

  

  صرخ النادب في صوٍت مخيـف   
  أبـو علـي قـد قـضى       : قائالً

  ومضى مـرتحالً حيـث غـدا      
  وأرخــوا) ثمانيــاً(فــزدوا 

 

 : منها،ه١٣٩٧  محرم الحرام١٧بتاريخ ) ناٍع نعى(بعنوان والثانية 

  وقد عـال نـداه عبـر االثيـر        
   الـشهير ) الشريف(قضى التقي و  

  )٢("فزت شريفٌ بـوالء األميـر     "
  

  ناٍع نعى فارتاع منـه الـضمير       
   اعــزيكم جميعــاً فقــد: نــادى 
  ثم قـل مؤرخـاً    ) ثالثاً(فاحذف  

 

 

صيدة في أربعينيته، يعزي فيها     ، ق م الشهيد الحاج كاظم جواد رضا     وقد نظ 
 .ه١٣٩٦ ربيع الثاني ١٦ولده الوحيد الحاج علي، وتاريخ القصيدة 

 .٢٠ دفن في الحجرة رقم السيد محمد علي الحكيم، -٦٧

كـان يعمـل    . ، دفن في الرواق الشرقي    الحاج محمد علي بن الشيخ أمين      -٦٨
 .)٣(وباقر وهو والد الشيخين مهدي). ع(لإلمامين الجوادين خادماً 

                                                
  . نقالً عن األخ قيس بن الحاج نزار الساعاتي الشيباني)١(
   .٢٦٠: رضاب األحباب ديوان )٢(
 نقالً عن حفيديه االستاذ عبد الحسين بن الشيخ مهدي الجمالي، والحاج عبد المـنعم بـن                 )٣(

  .الشيخ باقر بن الحاج محمد علي الجمالي
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 شهر رمضان سنة    ٢٣محمد كاظم بن الحاج عبد الباقي بليبل، توفي يوم           -٦٩
ودفن في االيوان الثالث في      .، في الطاعون الدملي في الكاظمية     ه١٣٣٧

 .وهو أخ الحاج محمد حسين بليبل. )١(صحن قريش
السيد محمد بن السيد محمود بن السيد محسن الحسني، خادم الجـوادين،             -٧٠

مقبرة الـسادة   ( في طارمة القبلة من جهة الشرق        دفن في الحجرة الواقعة   
 ).الحسنية

السيد محمد مهدي بن السيد ابو تراب الخوانساري، توفي في الكاظميـة             -٧١
 . )٢(ودفن بها، في ايوان باب المراد من الصحن الكاظمي

السيد محمود بن السيد صالح بن السيد أحمد الحصري، دفن في الـرواق              -٧٢
يمين الداخل إلى روضة اإلمام الجواد، مقابـل        الشرقي في االيوان الواقع     
 .)٣(مقبرة السيد إسماعيل الصدر

السيد محمود بن السيد محسن بن السيد محمود الحسني، خادم الجـوادين،     -٧٣
مقبرة الـسادة   (دفن في الحجرة الواقعة في طارمة القبلة من جهة الشرق           

 ).الحسنية
، ١٥/٧/١٩٨٤ريخ  السيد مرتضى بن السيد موسى الحكيم، المتوفى بتـا         -٧٤

 .٢٢ودفن في الحجرة رقم 
 ودفـن فـي الـرواق       م،١٩٤٥ الشيباني، توفي حدود سنة      الشيخ مهدي  -٧٥

 . )٤(كان من خدمة الروضة الشريفة. الشرقي

                                                
  . حسين علي محفوظ كما في ورقة بخط الدكتور)١(
  .محفوظالسيد محمد مهدي الموسوي للدكتور  إجازة .قرة العين في اإلجازة للشيخ حسين )٢(
  . نقالً عن السيد صاحب بن السيد عبد الرسول بن السيد أحمد الحصري)٣(
  .عمه الحاج عباس الساعاتي نقالً عن األخ قيس بن الحاج نزار الساعاتي الشيباني، عن )٤(



٢٩٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

منصورة بنت الشيخ علي بن العالمة مولى علـي رضـا اليـزدي              -٧٦
 توفيت بالكاظمية ليلة    .، زوجة الشيخ آغا بزرك الطهراني     القزويني
، ودفنت في   ١٣٣٦لخامس والعشرين من ربيع الثاني سنة       الجمعة ا 
 الجـواد    اإلمـام  روضةيوان يدخل منه إلى     إ قرب    الغربي، الرواق

  .)عليه السالم(
  

  حرف النون
وتوفي م،   ١٨٩٨الحاج ناصر حسين رضا الدباغ الكاظمي ولد سنة          -٧٧

م، ودفن في الحجرة األولى يمين الداخل إلـى الـصحن           ١٩٨٤ سنة
 .)١(باب المغفرةالكاظمي من 

 ،ه١٣٤٢سنة  ولدت  . ، خطيب الكاظمية  نعمة بنت الشيخ كاظم آل نوح      -٧٨
وتوفيت بمرض السحايا الدماغية، بعد خمسة عشر ساعة من إصابتها به           

  أبيهـا  حجـرة مع أخيها الدكتور محمد حسين في        ودفنت   ،ه١٣٦٠سنة  
 :وأرخ أبوها وفاتها بقوله. )٢٨رقم (

  تماذا عرى فالعين وكفاً أرسـل     
  قـد أنزلـت   " نعمـة "به لقبـر    
ــه  ــت"أرخت ــي توفي   )٢(؟ "أأبنت

  
  

  ماذا دهى قلبي ضحى ماذا جرى      
  قالوا بلى فاصبر لحـادث دهـى      
  مذ فاجأ الحـادث فـي نزولـه       

  
 

توفيت سنة . خطيب الكاظميةالحاجة نورية بنت الشيخ كاظم آل نوح،  -٧٩
 ودفنت مع زوجها السيد عبد الـصاحب األعرجـي، فـي     ،ه١٤٠١

   .ولى يسار الداخل من باب قريشالحجرة األ

                                                
  . ي بذلك حفيده الدكتور ضياء جعفر ناصر الدباغ حدثن)١(
   .١/١٣٥:  ديوان الشيخ كاظم آل نوح)٢(



٢٩٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 حرف الهاء
 .٢٠السيد هادي الحسني، دفن في الحجرة رقم  -٨٠
 نة ـ ولد بالكاظمية س).الساعاتي (هادي عبد اللطيف جواد الشيباني -٨١

 بتــــاريخ  وتــــوفيم،١٩٣٤
م، ودفن في الحجـرة   ٩/١١/١٩٨٥

السابعة يمين الداخل إلى الـصحن      
كان يعمل  . الكاظمي من باب القبلة   

  .)١(ساً للغة العربيةمدر

  

  
، ٢/٦/١٩٨٠المتوفى بتـاريخ    السيد هاشم بن السيد إبراهيم الحكيم،        -٨٢

  . ٢٢ رقم ودفن في الحجرة
  

 :فوائد
  .) اسماعيل الخالصي الشيخعننقالً ( .، مقبرة البحية٧١حجرة رقم ال -
تعود إلى بيت    ، وهي األولى يمين الداخل من باب الرجاء،       ٦٤حجرة رقم   ال -

  .) اسماعيل الخالصي الشيخعننقالً (المنصور 

 المنصور حول الموضوع، يوم      محمد بن الحاج هادي    الشيخالدكتور   سألت
فاد بان هنـاك بعـض      فأ ،٢/١١/٢٠٠٧ الموافق ١٤٢٨ شوال   ٢١الجمعة  

 . ووعدني بكتابة ترجمة لهم،دفنائهم فيها
  
  
  

                                                
  .  نقالً عن األخ قيس بن الحاج نزار الساعاتي الشيباني)١(



٢٩٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٩٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٩٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 
  من الخارج وأوالده  الكبيرسماعيل الصدرإة السيد مقبرشباك 

   المرادة طارمفي
  

 
   وأوالده في الرواق الشرقي  الكبيرسماعيل الصدرإمقبرة السيد باب 

  



٢٩٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 
   الحجرةداخل الكبير وأوالده في الرواق الشرقي من مقبرة السيد اسماعيل الصدر

  

  
  وأوالده   الكبيركاتب السطور في مقبرة السيد اسماعيل الصدر

  



٢٩٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 
   الشريفعمامة السيد هبة الدين الحسيني فوق قبره

 
 

 
   بالصحن الشريف الكاظميصورة السيد هبة الدين الحسيني وسيفه في مكتبته

  



٣٠٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

   
  قبر السيد هبة الدين الحسيني ومعه ولده السيد جواد

  

 
  اللوح الموضوع على قبر السيد هبة الدين الحسيني



٣٠١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 
  لشيخ محمد حسن آل ياسيناللوح الموضوع على قبر ا

 
  ٦٥مقبرة الشيخ محمد حسن آل ياسين من الخارج حجرة رقم 



٣٠٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 
  شباك مقبرة فرهاد ميرزا يمين الداخل من باب المراد

  

  
  حجرة مقبرة فرهاد ميرزا وهي اليوم احدى دوائر العتبة



٣٠٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  )لم أتمكن من قراءته (لوح موضوع في مقبرة فرهاد ميرزا

  

  
  رة الثانية يسار الداخل من باب المراد يعود لعائلة فرهاد ميرزالوح موضوع في الحج



٣٠٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 
  ١٢١١اللوح الموضوع على مقبرة الشيخ كاظم األزري والصحيح ان وفاته 

  
  

 
  للوح الموضوع من الخارج على مسجد الشريف المرتضى، الذي يضم سردابها

  ه١٤٢٥ مقبرة الشيخ كاظم األزري بعد آخر تجديد سنة 
  



٣٠٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 
  موضوع على مقبرة آل السلماسي في الرواق الشرقياللوح ال

  

  
  ٤٨اللوح الموضوع على مقبرة آل السبزواري في الحجرة رقم 

  



٣٠٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  ٢٨محمد حسين حجرة . اللوح الموضوع على مقبرة الشيخ كاظم آل نوح وولده د

  

  
  ٥٥للوح الموضوع على مقبرة الشيخ عبد علي حسن الكتبي حجرة رقم ا

  

  



٣٠٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  ٥١على مقبرة السيد محمد السيد صالح الحيدري حجرة رقم اللوح الموضوع 

  
  

  
  ٥٠اللوح الموضوع في مقبرة آل الجوخجي حجرة رقم 



٣٠٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  خ وفاة السيد محمد جواد الصدر معلّقة في مقبرتهأبيات تؤر

  

  
  مقبرة السادة الحسنية في طارمة القبلة



٣٠٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  مقبرة السادة الحسنية من الداخل

  

  
  ة السادة الحسنية في طارمة القبلةاللوح الموضوع في مقبر



٣١٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  ٧٥اللوح الموضوع على قبر السيد سلمان العطار في ايوان الحجرة رقم 

  

  
  ٤٧اللوح الموضوع على قبر االستاذ عباس الجلبي في ايوان الحجرة رقم 



٣١١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
 

  
   في الكاظمية المقدسةمن األزقة القديمة

  



٣١٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 
 
 
  
 
 

 
  
 

 عالم في مدينة الكاظمية المقدسة ورسائل العلماء األ الجهاد فتاوىمن
 
 

    



٣١٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  

  
لى الشيخ عبد الحميد الكليدار إرسالة من نائب الحاكم السياسي البريطاني في الكاظمية 

  وبطيها سند التعيين



٣١٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  ١٣٣٥ ذي الحجة ٥ بتاريخ تعيين الشيخ عبد الحميد الكليدار بوظيفته) فرمان(سند 

   سر برسي كوكس نرال العام الميجر جبامضاء الحاكم البريطاني



٣١٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
   مقبرة آل األزري في سردابهمسجد الشريف المرتضى الذي يضم
  

  
   مقبرة آل األزريفي سردابه مسجد الشريف المرتضى الذي يضم



٣١٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  

  

 
  



٣١٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  

  
  

    
  



٣١٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  

  
  
  



٣١٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  

  
  
  



٣٢٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
 



٣٢١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  

  
  



٣٢٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  صالة الجماعة في الصحن الكاظمي الشريف

  

  
  صالة الجماعة في الصحن الكاظمي الشريف



٣٢٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  صالة الجماعة في الصحن الكاظمي الشريف

  
  

  
  صالة الجماعة في الصحن الكاظمي الشريف بإمامة المرجع الديني األعلى

  آية اهللا العظمى السيد محسن الحكيم 
  



٣٢٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  

  
  
  



٣٢٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  الصحن الكاظمي وتظهر فيه البنية المنسوبة إلى ولدي الكاظم والتي أزيلت فيما بعد

  

  
  ه صورة أخرى للبنية المنسوبة إلى ولدي الكاظمالصحن الكاظمي وتظهر في

  



٣٢٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  
  

  



٣٢٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  

  



٣٢٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  باب صاحب الزمان

  

  
  باب القبلة



٣٢٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  باب المراد

  

  
  باب المراد



٣٣٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  باب الرحمة

  



٣٣١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  طارمة القبلة

  

  
  الرواق الشرقي ويظهر قبر الشيخ المفيد



٣٣٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  مالسيد هبة الدين الشهرستاني مع ضيوفه في احتفاالت يوم العاشر من المحر

  التي كان يقيمها في الصحن الشريف
  

  
  جانب من احتفاالت يوم العاشر من المحرم في الصحن الشريف

  )أربعينيات القرن الميالدي الماضي(
  



٣٣٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  جانب من احتفاالت يوم العاشر من المحرم في الصحن الشريف

  )أربعينيات القرن الميالدي الماضي(

  
  في الصحن الشريفجانب من احتفاالت يوم العاشر من المحرم 

  )أربعينيات القرن الميالدي الماضي(



٣٣٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  الطلب الذي قدمه الكاظميون إلى وزير العدلية بشأن قضية البهائيين

   ه١٣٤٩في شهر شوال سنة 



٣٣٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  السيد هبة الدين الشهرستاني

  

 
  الشيخ علي نقي الخالصي

  



٣٣٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  المجاهدون الذين حضروا إلى الكاظمية للتوجه إلى ساحة الجهاد 

  ، والصورة في دار السيد جعفر عطيفة ه١٣٣٣  شهر محرم سنةفي
  

 
  )م١٩٣٧ت  (السيد جعفر عطيفة رئيس بلدية الكاظمية



٣٣٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
 وإلى يمينه الشيخ علي الكليدار أمير البحرين السابق في رحاب الروضة الكاظمية

  سادن الروضة األسبق وإلى يساره الشيخ فاضل بن الشيخ علي الكليدار السابق
  

  
  محمد حسن مع ولدهالشيخ محمد رضا آل ياسين رجع الديني األعلى آية اهللا العظمى الم

  
  



٣٣٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  مجلس الشيخ كاظم آل نوح خطيب الكاظمية

  

  
  في مدرسة وحسينية آل الصدر الشيخ كاظم آل نوح الذكرى الخمسون لرحيل



٣٣٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
هللا آل المرحوم السيد إبراهيم الخراساني جالس في مكتبة المرحوم الشيخ محمود عبدا

صالح الكتبي في إحدى الحجرات القبلية في الصحن الكاظمي الشريف تاريخ الصورة 
  م١٩٥٧/ه١٣٧٦بحدود سنة 

  

  
السيد علي الصدر ثم السيد صدر الدين الصدر ثم السيد محمد جواد : من اليمين

   ثم الشيخ راضي آل ياسينالصدر
  



٣٤٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  الدين  السيد عبد الحسين شرف عمتهالسيد محمد الصدر وابن 

  

  
  م١٩٥٣ سنة السيد محمد الصدر يتوج الملك فيصل الثاني

  



٣٤١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  السيد محمد الصدر على فراش مرضه األخير

  

  
  



٣٤٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
   السيد إسماعيل الصدرفالسيد عباس الحيدري   ثمالسيد هاشم الحيدري: من اليمين

  

  
  مجموعة من أعالم السادة الحيدرية في الحسينية الحيدرية

  
  



٣٤٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  يدري مع أخيه السيد علي نقي الحيدريالسيد طاهر الح

  
  

  
  على سطح دارهالسيد عباس الحيدري 

  
  



٣٤٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
   الشاعريظهر فيهاوجانب من مكتبة اإلمام الصادق في الحسينية الحيدرية 

  السيد طالب الحيدري 
   

  
   وولده السيد علي نقي الحيدريأحمدالسيد 

  



٣٤٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
ثم  راضي الحيدري يدالسثم  بن السيد أسد اهللا الحيدري  الحيدريمحمد عليالسيد 

  ولده السيد محمد علي نقي الحيدري فعلي نقيالسيد 
  

  
  السيد هادي الحيدري وأوالد السادة عبد الصاحب وكاظم وعبد األمير

  



٣٤٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  مجموعة من قراء القرآن الكريم المصريين في الصحن الكاظمي الشريف

  

  
  الجعفرية قبل التتويجالملك فيصل وإلى يمينه السيد محمد الصدر في المدرسة 



٣٤٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  بطاقة الدكتور محمد حسين الخطيب

  

  



٣٤٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
   الكاظمي الشريف الصحنجانب من حفل أربعين الدكتور حسين علي محفوظ في

  

  
  كاتب هذه السطور مع الدكتور حسين علي محفوظ في مكتبة الجوادين العامة

  
  



٣٤٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  

  
  )المراد (قبر الدكتور حسين علي محفوظ في الطارمة الشرقية

  
  



٣٥٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  )عليهما السالم(جانب من شباك ضريح اإلمامين الكاظمين 

  الذي صنعه السيد عباس الورد، ومعه ابن أخيه السيد محمد هاشم الورد
  م١٩٤١سنة 



٣٥١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  
  



٣٥٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٥٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  عالم المترجمينفهرست األ
  ثانيالجزء ال

  الصفحة  االسم  ت
  ١٤   ..... الحسين بن الشيخ محمد تقي أسد اهللالشيخ عبد   .١
  ١٧   ............الشيخ محمد اسماعيل بن الشيخ أسد اهللا   .٢
  ٢٠   الشيخ محمد اسماعيل بن الشيخ محمد حسن أسد اهللا   .٣
  ٢٢ .....الشيخ محمد أمين بن الشيخ محمد حسن أسد اهللا   .٤
  ٢٥  . ................الشيخ محمد باقر بن الشيخ أسد اهللا   .٥
  ٢٨   .....الشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد حسن أسد اهللا   .٦
  ٣٠  ......الشيخ محمد تقي بن الشيخ محمد حسن أسد اهللا   .٧
  ٣٤   ................الشيخ محمد حسن بن الشيخ أسد اهللا   .٨
  ٣٧   ................الشيخ محمد كاظم بن الشيخ أسد اهللا   .٩

  ٣٨   ...............الشيخ محمد مهدي بن الشيخ أسد اهللا .١٠
  ٤٦   ...............................الشيخ كاظم االزري .١١
  ٥٠   .........................الشيخ محمد رضا االزري .١٢
  ٥٣   .............الشيخ مسعود بن الشيخ يوسف االزري .١٣
  ٥٥   ..............................الشيخ يوسف االزري .١٤
  ٦٤   ..............د محسن االعرجيالسيد أحمد بن السي .١٥
  ٦٥   ........السيد حسن بن السيد محمد مهدي االعرجي .١٦
  ٦٧   ..............السيد محسن بن السيد حسن االعرجي .١٧
  ٧٣   ...............السيد محمد بن السيد فضل األعرجي .١٨
  ٧٥   ........السيد محمد بن السيد محمد مهدي األعرجي .١٩
  ٧٦   ........دي بن السيد حسن األعرجيالسيد محمد مه .٢٠



٣٥٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  ٧٨   ...........السيد نصر اهللا بن السيد محمد األعرجي .٢١
  ٩٦  ................سيد أحمد بن السيد مهدي الحيدري ال .٢٢
  ٩٩  .............سد اهللا بن السيد مهدي الحيدري السيد أ .٢٣
  ١٠٢  ............بن الحيدري أحمد السيد  بن  حسينالسيد .٢٤
  ١٠٥  ...........دي الحيدري السـيد راضي بن السيد مه .٢٥
  ١٠٧    ..........السيد عبد الحميد بن السيد مهدي الحيدري  .٢٦
  ١٠٨   .........السيد عبد الرسول بن السيد حيدر الكاظمي  .٢٧
  ١١٠  ..........السيد عبد الكريم بن السيد حسين الحيدري  .٢٨
  ١١٣   ................حيدريالأحمد السيد السيد محمد بن  .٢٩
  ١١٦  ........ حيدريال  اهللادسأالسيد  بن  عليالسيد محمد .٣٠
  ١٢٠   .............حيدريالسيد مرتضى بن السيد أحمد ال .٣١
  ١٢٢   ................حيدريالسيد مهدي بن السيد أحمد ال .٣٢
ـ .٣٣   ١٢٦  .............يد هادي بن السيد مهدي الحيدري الس
  ١٣٤   .............................لخالصيالشيخ عباس ا .٣٤
  ١٣٦   .............يخالصن الي حسخيش بن العزيز خيشال .٣٥
  ١٣٩   ........الشيخ محمد علي بن الشيخ عزيز الخالصي .٣٦
  ١٤٥   ............................النواب سير اقبال الدولة .٣٧
  ١٥٣   .......السيد رضا بن السيد حسن الموسوي العاملي .٣٨
  ١٥٥   .................. السيد رضا العامليالسيد علي بن .٣٩
  ١٥٩   ..............الميرزا محمد بن عبد النبي االخباري .٤٠
  ١٦٥   ...............الكاظميالشيخ مهدي بن عبد الغفار  .٤١
  ١٧٤   ........السيد إبراهيم بن السيد محمد علي األعرجي .٤٢
  ١٧٦   ..............الغيالشيخ إبراهيم بن الشيخ حسن الب .٤٣
  ١٧٨   ............الشيخ ابراهيم بن محمد صالح الخالصي .٤٤



٣٥٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  ١٨٠   ..........الشيخ إسماعيل بن الشيخ مهدي الخالصي .٤٥
  ١٨١   ......الشيخ أمين بن الشيخ سليمان معتوق الكاظمي .٤٦
  ١٨٢   ................الشيخ باقر بن حبيب الربعي البلدي .٤٧
  ١٨٤   ......................دجيلي الكاظميالشيخ جعفر ال .٤٨
  ١٨٥   .............السيد جعفر بن السيد راضي االعرجي .٤٩
  ١٨٦  ............... بن الشيخ كاظم الكاظمي الشيخ جواد .٥٠
  ١٨٧   .....السيد جواد بن كاظم بن السيد محسن االعرجي .٥١
  ١٨٨   .........................الشيخ حبيب الربعي البلدي .٥٢
  ١٨٩   ..................الشيخ حسين الشوشتري الكاظمي .٥٣
  ١٩٠   ..............الشيخ طالب بن الشيخ حسن الكاظمي .٥٤
  ١٩١   ..............الميرزا عبد الكريم المراغي الكاظمي .٥٥
  ١٩٢  ...........الشيخ عيسى بن الشيخ إسماعيل الخالصي .٥٦
  ١٩٣   ......كاظميالسيد كاظم بن السيد حسين االنباري ال .٥٧
  ١٩٤   .....السيد كاظم بن السيد محسن االعرجي الكاظمي .٥٨
  ١٩٥   .....................السيد لطفي االعرجي الكاظمي .٥٩
  ١٩٦   ..........السيد محمد علي بن السيد كاظم األعرجي .٦٠
  ١٩٩   ......الشيخ محمد بن المير أحمد البصري الكاظمي .٦١
  ٢٠١   ..............يمان العامليالشيخ مهدي بن الشيخ سل .٦٢
  ٢٠٢   ...السيد موسى بن السيد عيسى الجزائري الكاظمي .٦٣
  ٢٠٣   ......................الشيخ هادي االسدي الكاظمي .٦٤
  ٢٠٤   .............السيد هاشم بن السيد راضي األعرجي .٦٥
  ٢٠٦   ...........العلوية هاشمية بنت السيد جواد البغدادي .٦٦
  ٢٠٨   ............. يعقوب بن الحاج عبود الكاظميالشيخ .٦٧
  ٢١١   .............السيد إبراهيم بن السيد محمد األعرجي .٦٨



٣٥٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  ٢١٣   ............... الكاظميالسيد أبو الحسن االصفهاني .٦٩
  ٢١٥   ..................الشيخ أبو طالب الرشتي الكاظمي .٧٠
  ٢١٦   ........ ........الشيخ أحمد بن الشيخ محمد العطار .٧١
  ٢١٧   ..............بن الشيخ محمود الكاظميالشيخ أمين  .٧٢
  ٢١٩   ................السيد باقر بن السيد محمد األعرجي .٧٣
  ٢٢٠   ...........................الشيخ باقر مروة العاملي .٧٤
  ٢٢١   ....................... العامليالشيخ جعفر السبيتي .٧٥
  ٢٢٢  ......ن الميرزا عبد الكريم المراغي الميرزا جعفر ب .٧٦
  ٢٢٣  السيد جعفر بن السيد محمد بن السيد حسن االعرجي .٧٧
  ٢٢٤ السيد جواد بن السيد محمد بن السيد جعفر االعرجي .٧٨
  ٢٢٥   .......................الشيخ جواد العاملي الكاظمي .٧٩
  ٢٢٦   .............السيد حسن بن السيد راضي االعرجي .٨٠
  ٢٢٧   ..............الشيخ حسن بن الشيخ طالب الكاظمي .٨١
  ٢٢٨  ...............الشيخ حسن بن الشيخ عباس البالغي .٨٢
  ٢٢٩   ............الشيخ حسن بن الشيخ مرتضى الكاظمي .٨٣
  ٢٣٠  .................الشيخ حسن بن الشيخ موسى مروة  .٨٤
  ٢٣١  . .....الشيخ حسن بن الشيخ هادي األسدي الكاظمي .٨٥
  ٢٣٣   .....................الشيخ الميرزا حسين الالهيجي .٨٦
  ٢٣٤   .......الحسني العطار السيد راضيالسيد حسين بن  .٨٧
  ٢٣٦   .............الشيخ حسين بن الشيخ عزيز الخالصي .٨٨
  ٢٣٨   .............الشيخ خلف بن الشيخ ابراهيم الكاظمي .٨٩
  ٢٣٩   ................الشيخ رضا قلي الشاه عبد العظيمي .٩٠
  ٢٤٠   ................الشيخ سليم بن الشيخ عباس البالغي .٩١
  ٢٤٢   ....................الشيخ عباس بن محمد الكاظمي .٩٢



٣٥٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  ٢٤٣   ..........السيد عبد الرسول بن محمد علي آل شديد .٩٣
  ٢٤٥   ....الشيخ عبد الكريم بن الحاج عبد الوهاب العطار .٩٤
  ٢٤٦   ..........الحاج زين عاصي العامليالشيخ علي بن  .٩٥
  ٢٤٧   ..الشيخ علي بن الحاج عبد الحسين الواني الكاظمي .٩٦
  ٢٤٨   ...............السيد علي بن السيد محسن االعرجي .٩٧
  ٢٥٠   .......................الشيخ علي بن مكي الكاظمي .٩٨
  ٢٥١  ......................السيد علي النخجواني الغروي .٩٩

  ٢٥٢  ...............السيد عيسى بن السيد حيدر الكاظمي.١٠٠
  ٢٥٣   .............الشيخ كاظم بن الشيخ محمود الكاظمي.١٠١
  ٢٥٤   ..............السيد لطف علي المازندراني الكاظمي.١٠٢
  ٢٥٥   .........الشيخ محمد أمين بن الشيخ محمد الكاظمي.١٠٣
  ٢٥٦   .......صيالشيخ محمد جواد بن الشيخ حسين الخال.١٠٤
  ٢٥٧   ...............السيد محمد بن السيد حسن االعرجي.١٠٥
  ٢٥٨   ......................... العامليالشيخ محمد حسين.١٠٦
  ٢٥٩   ......السيد محمد بن السيد خليفة الموسوي البصري.١٠٧
  ٢٦٠   ........الشيخ محمد رضا بن الحاج حمزة الكاظمي.١٠٨
  ٢٦١   ...........شتي الكاظميالميرزا محمد بن رضا الر.١٠٩
  ٢٦٢   ...............الميرزا محمد رضا المنشي الكاظمي.١١٠
  ٢٦٣   .....الشيخ محمد بن الشيخ سليمان معتوق الكاظمي.١١١
  ٢٦٤   ..........الشيخ محمد بن عبد اهللا الزهيري القطيفي.١١٢
  ٢٦٥   ....الميرزا محمد بن عبد الوهاب الهمداني الكاظمي.١١٣
  ٢٦٩   ........مد علي بن درويش جلبي الكاظميالشيخ مح.١١٤
  ٢٧٠   .......................الميرزا محمد علي الكاظمي.١١٥
  ٢٧٢   .................الشيخ محمد علي الرشتي الكاظمي.١١٦



٣٥٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  ٢٧٣   .............الشيخ مرتضى الحلي الرشتي الكاظمي.١١٧
  ٢٧٤   ...السيد موسى بن السيد محمود الجزائري الكاظمي.١١٨
  ٢٧٥   ......الشيخ يونس بن الشيخ كاظم االسدي الكاظمي.١١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  



٣٥٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  )١(فهرست األعالم
  

  حرف األلف
  

  .*١٣/ ١ج:إبراهيم أبو يوسف
  . *١/١٦ج:إبراهيم األردبيلي النجفي

/ ١ج :إبراهيم اسـماعيل الـسلماسي    
٢٧٩-١٨٩-٦٠-٥٧-٤٥-*١٨-
-١٢٠-٦٥/ ٢ج. ٤٦٢-٤٢٥-٤٢٣
٢٦١-٢٥٧-١٢٢.  

  .٤٥٧/ ١ج:راهيم بحر العلومإب
  .٦٦/ ٢ج:إبراهيم حسن االعرجي
  .*١٧٦/ ٢ج:إبراهيم حسن البالغي
  .٢/٢٧٩ج: إبراهيم حسون النقيب

  .٢٧٩/ ٢ج:إبراهيم الحكيم
  .٢٨٢/ ١ج:إبراهيم حمادي الزيني

  -*٢١/ ١ج:إبراهيم حيدر الحـسني   
  .٣٠/ ٢ ج-١٤٦

  ١/٢٩٨ج):الحفيد(إبراهيم الخراساني 
  .١٨/ ١ج:لي الخوئيإبراهيم الدنب

  .٢٣/ ٢ج:إبراهيم الراوي

  .٤٧٢/ ١ج:إبراهيم ربيع الورد  
  .٢٤٥/ ١ج:إبراهيم آل شديد
  . ١٧٨/ ٢ج:إبراهيم الطهراني

/ ٢ج:إبراهيم عبد الرضـا الحـسني     
٢٧٩ .  

/ ١ج:علي محمد االعرجـي   إبراهيم  
٢٧٩.  

  .٢٤٢/ ١ج:إبراهيم الغبان
صـــاحب (إبـــراهيم القزوينـــي 

 .١٨١/ ١ج):الضوابط

  .٣٧١/ ١ج:دكور مإبراهيم
 -*٢٣ /١ج:إبراهيم محمد الجزائري  

٢٣١-٢١٧.  
/ ١ج:إبراهيم محمد حسن االعرجـي    

  .٢٢٣-*٢١١ /٢ج -٣٥٢
/ ١ج:إبراهيم محمد حسين الخراساني   

٩١.  
  -٣٣٢/ ١ج: محمد الزينيإبراهيم

   *١٧٨:إبراهيم محمد صالح الخالصي
                                                

 بلـون   ترجمة االسم المشار اليـه، ويكـون    كان يشير إلىستوضع نجمة على الرقم اذا     )١(
  .بارز



٣٦٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

ــراهيم   ــي إب ــد عل ــراهيم محم إب
  .١٧٥/ ٢ج:االعرجي

 /١ج:إبراهيم محمد علي الخراسـاني    
٤٥١-٣٩٣-٩١-*٢٦.  

 : االعرجي  راضي إبراهيم محمد علي  
  .*١٧٤-١٧٢/ ٢ ج-٣٩٨/ ١ج

/ ٢ج:إبراهيم محمد فضل االعرجـي    
٧٣.  

 -*٢٩/ ١ج:إبراهيم محمود الـصدر   
٤٧٦.  
  .١/٤٧٣ج: يم مصطفى شبرإبراه

  .٣٤٢/ ١ج: هاشم القزوينيإبراهيم
  .٤٧/ ١ج: النوري الصغيرإبراهيم

  .٤٣/ ٢ج:ابن الخلفة
  .٣٦٦/ ١ج:ابن جني

  .٣٦٧/ ١ج:ابن سيده األندلسي
  .٨٣/ ٢ج:ابن عنبة الحسني
  .٣٦٩-٣٦٦/ ١ج:أبو األسود الدؤلي

-٢٩٧/ ١ج:أبو تراب الخوانـساري   
 /٢ج -٤٢٤-٤٢٣-٣٨٨-٣٢١
٢٩٢.  

  .١٧٨/ ٢ج):الميرزا(بو تراب أ
  -٩٩/ ١ج:أبو الحسن االصفهاني

٢٥٧-٢٥٦-٢١٢-١٨٩-١٤٨-  

٣٤٢-٣١٦-٢٩٨-٢٩٧-٢٨٧-
٤٧١-٤٧٠-٤٣٠-٣٧٣.  

/ ٢ج:الكاظميأبو الحسن االصفهاني    
٢١٣*.  

  .١٧٩/ ١ج:أبو الحسن جلوة
/ ١ج:كـاظمي أبو الحـسن حـسين ال    

٤٠٨.  
/ ٢ج:أبو الحسن صـالح الموسـوي     

٣٢-١٤.  
  .٣٤٢-٤٧/ ١ج:أبو الحسن الطالقاني

:   أبو الحسن عبد الحـسين المـشكيني    
  .٢٨٧-٢٧٧/ ١ج

  .١٥٠/ ٢ج:أبو الحسن القندهاري
  .٢٧٩/ ٢ج:أبو الحسن كافي

ــد ــسن المرن ــو الح   . ٤٧/ ١ج:يأب
/ ١ج:أبو الحسن محمد مهدي الصدر    

٤٢٢-٤٢١-٣٤٣.  
/ ١ج:أبو الحسن مهـدي االعرجـي     

٤٥٠.  
/ ١ج: القاجـاري  أبو الحسن ميـرزا   

٢٧٤.  
  .٢٧٧/ ١ج:أبو الحسن النصير آبادي

  . ٣٦٩/ ١ج:الدهان النحويأبو 
  .٣٦٠/ ١ج:أبو ذر الغفاري
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/ ٢ج -٤٠٣/ ١ج:أبو طالب الرشـتي  
٢١٥*.  

  . ٤٧/ ١ج:أبو طالب الشيرازي
/ ١ج:أبو طالب بـن عبـد المطلـب       

٣٦٩-٣٦٦-٣٦١.  
  .٣٧٠/ ١ج: عبد اهللا نفطويهأبو
  .٣٦٨/ ١ج: عبيد القاسم بن سالمأبو

  .٦٩/ ٢ج):الرجالي(أبو علي 
  .٣٦٩/ ١ج:أبو غالب الزراري

/ ١ج:ابو الفضل ميـرزا القاجـاري     
٢٧٤-*٣١.  

/ ١ج:أبو القاسم حـسن الطباطبـائي     
٤١٥.  

-٢٥٦-٢١٢/ ١ج:أبو القاسم الخوئي  
٣٧٢-٣٥٩-٣٥٨-٢٨٨.  

  .٤٧/ ١ج:أحمدأبو القاسم بن السيد 
 -٢٥٣-١٩١/ ١ج:أبو القاسم القمـي   

  .٦٧/ ٢ج
  .٤٤٤/ ١ج:أبو القاسم الكاشاني
  .٣٦٨/ ١ج:أبو نصر الفارابي

  .٣٦٦/ ١ج:هفان المهزمي أبو
  .٣٦٠/ ١ج:الهيثم ابن التيهانأبو 

  .٧٧/ ١ج:أبو يعلى محمد الحسني
  .٣٧٨/ ١ج:أثير محمد آل ياسين

 -١٤ /١ج:أحمد إبراهيم ابو يوسـف    
٣٤*.  

/ ٢ ج-٢٥٣/ ١ج: االحــسائيأحمــد
٢٠٤.  
  .٢٧٠-٩٠/ ٢ج. ٣٩٥-٣٢٤-٢٩٨

  .١٧٨/ ٢ج:أحمد االخباري
  .٤٥/ ١ج:أحمد اسماعيل السلماسي

  .٢٩٨-١/٢٨٧ج:أحمد أمين الكاظمي
  .٣١٤-٨٩/ ١ج:أحمد أمين المصري

  .٢٨/ ٢ج: االيروانيأحمد
  .١٤١-٣٨/ ١ج:أحمد باشا الجزار

  .٢٩/ ٢ج:أحمد باقر آل أسد اهللا
  .١٩٩/ ٢ج:أحمد البصري

  .٣١/ ١ج:مد بكأح
  .١٠٣/ ١ج:أحمد التبريزي

  .٢٤٦/ ١ج:أحمد جعفر الجلبي
/ ٢ج:أحمد جواد كـاظم االعرجـي     

١٨٧.  
  .٢٧٩/ ٢ج:لصياأحمد حبيب الخ

-٦٦/ ٢ج:أحمد حـسن االعرجـي    
٢٧٩.  

  .٨٩/ ١ج:أحمد حسن الحيدري
  .٤٠٨/ ١ج: بن الحسن النحويأحمد

  .١٠٠/ ١ج:أحمد حسن الورد
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/ ١ج :أحمد حسين محمد الجزائـري    
١٠٩.  

  .٢٥٧-٢١٩/ ١ج:أحمد الحسيني
-٢١-٧/ ١ج:أحمد حيـدر الحـسني    

  .١٢٠-١١٣-٢/١٠٢ ج١٨٧-١٤٦
  .١٤٥/ ٢ج:خان بهادرأحمد 

  .٤١٣/ ١ج:أحمد خان الدنبلي
  .٤٠٨/ ١ج:أحمد الخطيب

  .٣٧١/ ١ج: راتب النفاخأحمد
  .٤٠٨/ ١ج:أحمد رجب البغدادي
  .٣٢٣-٣٢٢/ ١ج:أحمد رضا الهندي

/ ٢ج):سبط الوحيد البهبهـاني   (أحمد  
٦٩-٦٨.  

  .٢/٤٤ج):سبط يوسف االزري(أحمد 
  .٢٨٠/ ٢ج:أحمد صالح الحصري

-١/٢٢٩ج:زوينـي أحمد صـالح الق   
٤٥٦.  

  .٢١٦/ ١ج:أحمد طاهر الحيدري
  .١٥٣/ ٢ج:أحمد العاملي

  .٢٣٢/ ١ج:أحمد عبد النبي الكاظمي
  .٢٧٥/ ١ج:أحمد عبود االنصاري

  .٤٤٩/ ١ج: عزت باشاأحمد
  .٣٢١/ ١ج:القطيفي علوي أحمد
  .٢٧٨/ ١ج:علي الحيدري أحمد

  . ١٧٤-١/١٧٣ج:أحمد كاشف الغطاء
  .٣٩٩/ ١ج:أحمد الكرمانشاهي
ــشوان ــد الكي -٢١٢-٨٨/ ١ج:أحم

٣١٣-٢٤٥.  
/ ١ج:أحمد محسن أحمـد الموسـوي     

١٩٠.  
-*٦٤/ ٢ج:أحمد محسن االعرجـي   

١٧٢.  
  .١٦١/ ٢ج:أحمد محمد االخباري

/ ١ج:أحمد محمـد حـسين الـصدر      
٤٧٦-٣٨٦-*٣٦.  

  .٢/٢٨٠ج:أحمد محمد حسين اليزدي
  .٣٣٢/ ١ج:أحمد محمد الزيني

  .١٤٤/ ١ج:المحالتيمد شفيع أحمد مح
-١٤٦/ ١ج:أحمد محمـد العطـار    

-٨٤-٥١/ ٢ج -٤٠٨-٣٣٣-٢٠٠
٢٣٤-٨٥.  

  .٢٢٨/ ٢ج:أحمد محمد علي البالغي
  .*٢١٦/ ٢ج:أحمد محمد الكاظمي

  . ٣٧١/ ١ج: محمد نور سيفأحمد
  .٢/٢٨٠:الكاظميأحمد محمود 

 -٢١٣/ ١ج:أحمد مهدي الحيـدري   
  .١٢٤-١٢٢-*٩٦-٩٥/ ٢ج

  .١٢٨/ ١ج:سيأحمد ناجي القي
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  .١٢٧/ ١ج:أحمد يوسف نجاتي
  .٤٧/ ١ج:أسد اهللا االصفهاني

-*٣٨ /١ج:سد اهللا حسين العـاملي    أ
١٤٣.  

-٢٧١-٢٥١/ ١ج:أسد اهللا الزنجاني  
٤٢٣.  

/ ١ج:أسد اهللا عبد الرسـول العـاملي      
٤٧٤.  

/ ١ج: أسد اهللا عبد الكريم السبزواري    
٤٠*.  

-١٩١-٢٣-٧ /١ج:أسد اهللا الكاظمي  
-٥/ ٢ ج -٣٤٠-٣٣٥-٢٥٤-٢٥٣
١٧٥-١٧٤-٣٨-٣٧-١٧-١٣-١١ 
-٢٠٤-١٩٩-١٩٧-١٩٢-١٧٨-

٢٣١-٢٣٠-٢١٧-٢١٣-٢٠٨.  
  .٧٢/ ١ج:أسد اهللا الكرمنشاهي

/ ٢ج:أسد اهللا محمد علـي الحيـدري      
١١٩-١١٦.  

/ ١ج:أسد اهللا محمد علـي الخالـصي      
٤٣٠-٢٦٢-١٦٩-١١٨-*٤١-
-١٣٩-١٣١-١٢٢-١١٣-٣٠/ ٢ج

٢٤٢-٢٢٥-١٤١.  
  .٣٩/ ٢ج:أسد مهدي أسد اهللا

   -٣٤٩/ ١ج:أسد اهللا مهدي الحيدري

. ١٢٦-١٢٤-١٢٢-*٩٩/ ٢ج
/ ١ج:اسماعيل أسـد اهللا الـسبزواري    

٤٠.  
أسـد اهللا   ) محمد اسماعيل (اسماعيل  
  .٧٦-*٢/١٧ ج-١/٢٥٣ج:الكاظمي

-٤٢٨/ ١ج:سماعيل جعفر الـورد   ا
٤٨٨.  

حـسن آل   ) محمد اسماعيل (اسماعيل  
-١٣-١٢/ ٢ ج-٢٩١/ ١ج: أسد اهللا

٢٠-١٥*.  
-١٤٩/ ١ج:اسماعيل حيدر الـصدر   

٣٤٢-٢٩٨-٢١٢-١٥٥-١٥١.  
  .١٩٩/ ١ج:اسماعيل الحيدري

-٥٩-*٤٣ /١ج:اسماعيل السلماسي 
  .٢/٢٦١ج -٣٤٧-١٨٩-١٨٣

-*١/٤٦ج):الكبير(اسماعيل الصدر   
٣٤٣-١٦٩-١٤٩-١٤٨-٩٧-

  .٢٩٢-٢/٢٨٢ج -٤٧٧-٣٩٣
  .٤٨٣/ ١ج:سماعيل طه الجابريا

  . *١/٥٠ج:اسماعيل عباس الجصاني  
/ ١ج:اسماعيل عبد المحسن الخالصي   

  -١٣٨-١٣٧-١٣٥/ ٢ ج١١٨-٥٧
٢٨٥-٢٨٤-٢٨١-٢٧٩-١٤٠-
٢٩٥-٢٨٧.  
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  .٢٤٦/ ١ج:اسماعيل ماشاء اهللا
  .٢٩٧/ ١ج:لمحالتياسماعيل ا

/ ١ج:اسماعيل محمد صادق التنكابني   
٢٧.  

   .٢٤٤/ ١ج:اسماعيل المختار
  .*١٨٠: اسماعيل مهدي الخالصي

-٦٠-٤٣/ ١ج:اغا بزرك الطهراني  
١٣٨-١٢١-١١٨-١١٠-١٠٤-٧٣ 
-١٧٩-١٧٠-١٦٧-١٤٩-١٣٩-

٢٨٨-٢٧٩-٢٧١-٢٧٠-٢٠٤-
٣٨٨-٣٣٨-٣٣٠-٣٠٢-٢٩٣-
٤٠٢-٤٠٠-٣٩٩-٣٩٣-٣٩١-
٤٢١-٤١٣-٤١٠-٤٠٤-٤٠٣-
٤٧٥-٤٦٢-٤٥١-٤٤٣-٤٤٠-
-٥٣-٣٧-١٥/ ٢ج -٤٨٩-٤٨١
١٠٧-١٠٤-٩٤-٨٤-٦٥-٥٥-

١٦٥-١٥٩-١٥٥-١٥٤-١٣٦-
١٨٦-١٨٢-١٨٠-١٧٩-١٧٥-
١٩٨-١٩٧-١٩٢-١٩٠-١٨٨-
٢١٨-٢١١-٢٠٨-٢٠٤-١٩٩-
٢٣٩-٢٣٨-٢٣٤-٢٢٩-٢١٩-
٢٦٠-٢٥٨-٢٥٢-٢٤٥-٢٤٢-  

-٢٧٠-٢٦٩-٢٦٧-٢٦٣-٢٦١-  
٢٩٣-٢٧٤-٢٧٣-٢٧٢.  

  .٢١٣/ ٢ج:اغا الحكمي القزويني
  .٤٤٢/ ١ج:اغا رضا قمشه

  .٢/٧٥ج:اغا محمد االعرجي
  .*١٤٥-٢٦-٦/ ٢ج:اقبال الدولة

): العلوية االعرجية (أم عماد السلطان    
  .١/٢٣٥ج

  .٤٣٣/ ١ج:آمنة الشهرستاني
/ ١ج):بنـت الهـدى   (آمنة الـصدر    

  .١١٨/ ٢ ج-١٥١
  .٧٦/ ١ج: أمين الجرجفجي
  .٤٨٨-*٥١ /١ج:أمين جعفر الورد

/ ١ج):سبط الشيخ محمد حبيب    (أمين
٣٥٠.  

-١٩١ /١ج:أمين سـليمان العـاملي    
١٨١-١٩٢*.  

  .٢٨٠/ ٢ج -٤٧٢/ ١ج:أمين شطيط
  .٢/٢٨٠ج:أمين عبد الرزاق الجمالي

/ ٢ج:آل أسـد اهللا   ) محمد أمين (أمين  
٢٢*.  

/ ٢ج :أمين محمد إبراهيم الـشيباني     
٢٨١.  

  /٢ج-١/٣٤٠ج:أمين محمود االسدي
٢٧٥-٢٥٣-*٢١٧.  

  .١٧٢/ ٢ج:أمين محمود الغفاري
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  .١١٧/ ٢ج:أنور عبد الهادي العميد
  .٤٢٨/ ١ج:اياد قاسم الورد

  

  حرف الباء
  

  .٢٤/ ١ج:باقر إبراهيم الجزائري
 /١ج):بـالط (باقر أحمـد الحـسني      

  .٢٩٠/ ٢ ج-*٥٥
ــاقر  ــاقر (ب ــد ب ــد اهللا ) محم أس
  .*٢٥/ ٢ ج-٢٧٤/ ١ج:الكاظمي

-٥٢-١٣/ ١ج:باقر أمـين الـورد    
  .١٧٢/ ٢ج -٢٢٣

  .٢٨٩/ ١ج:باقر االيرواني
-*١٨٢/ ٢ج:باقر حبيـب الربعـي    

١٨٨.  
/ ٢ج:حسن أسد اهللا  ) محمد باقر (باقر  
٢٨*.  

  .٢٤٢/ ٢ج -٤٥٦/ ١ج:باقر حيدر
-٢١ -٧/ ١ج:باقر حيدر الحـسني   

  .١٤١-٢٢/ ٢ ج-٤٠٣-١٤٦-١٠٣
  .٢٨١/ ٢ج:باقر رسول الحسيني

  .٢٦٢/ ١ج:باقر الرشتي
/ ١ج:باقر زين العابـدين الخالـصي     

  .١٣١/ ٢ ج-*٥٧

/ ١ج:باقر زين العابـدين الـسلماسي     
١٨٣-١٨١-١٠٣-*٥٩-١٨-

٤٤٩.  
  .١٣٦/ ١ج:باقر شريف القرشي

  .١٠٣/ ١ج:باقر الشكي
/ ٢ج:باقر طالـب حـسن االسـدي      

٢٧٥-٢٧٠-٢٣٢.  
  .١/٢٣٩ج:باقر عبد الحسين آل شديد

 -٣٩٤/ ١ج: عزيـز الخالـصي    باقر
  .١٣٨/ ٢ج

-*٦٢ /١ج:باقر علـي االنـصاري    
٢٧٦-٢٧٥.  

-١٩٢/ ٢ج:باقر عيسى الخالـصي   
٢٨١.  

  .١/١٦٩ج:باقر فضل االعرجي
  .٢٩١/ ٢ج:محمد علي  الجمالي باقر

/ ٢ج:باقر محمد فـضل االعرجـي     
٢١٩-٧٣*.  

-٣٢٧-٢٠٦/ ١ج:باقر محمد الهندي  
٤٨١-٤٨٠.  

  .٢٨١/ ٢ج:باقر محمود الحسني
  .*٢٢٠/ ٢ج:اقر مروةب

  .٢٨١/ ٢ج):النعلبند(باقر الخفاجي 
  -٣٣٧-١٠٣ /١ج:باقر آل ياسين



٣٦٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

٤٧٤.  
  .٣٧٨/ ١ج:بتول ناجي الجنابي

  .٢٥٩/ ٢ج: مالكبدر الدين بن
  .٩٢/ ١ج:بدر آل سنبل
  .٤١٨-٢٣٠/ ١ج :برسي كوكس

  .٢٢٤/ ١ج:عبد الجبار الورد بهاء
  .٢٨٨/ ٢ج: بهية دخيل
  .٤٣٣/ ١ج:بهية محمود
  .٢٩٨/ ١ج):مومن علي(بيمان علي 

  

  حرف التاء
  

  .٤٨٨/ ١ج:تاجة يحيى الورد
  .٢٨١/ ٢ج:تقي كافي

   .٤٥٠/ ١ج:تقي مهدي االعرجي
  .١٤٩ /٢ج:تيبو سلطان
  .٢٧٤/ ١ج: القاجاريتيمور ميرزا

  

  حرف الجيم
  

  .٢٤٩/ ١ج:جابر بن حيان
-*٦٧ /١ج):الـشيخ (جابر الكاظمي   

١١٧-١٠٧- -٩٨- ٨٧- ٨٥-٧٣ 
-٢٣٣-٢١١-٢١٠-٢٠٩-١٤٠-  

٤٧٥-٣٦٧-٣٠٥-٣٠٤-٢٦٠-   
-١٨٢-١٤٨-٩١-٨٩-٤٧/ ٢ج

٢٥٠-٢٠٦-١٨٨.  
-٣٢/ ١ج:جابر مهدي عبد الغفـار    

  .١٦٦/ ٢ ج-٣٠٤-١٤٢
  .١٧٣/ ١ج:جاسم آل جسام

  .١٥٩/ ١ج:جبرا إبراهيم جبرا
  .٢٢/ ١ج:جعفر إبراهيم الحيدري

  .١١١/ ٢ج:جعفر أبو التمن
  .٣٦١/ ١ج:جعفر بن أبي طالب

  .٣٦٧/ ١ج:جعفر بن أحمد البهلولي
-١٩/ ١ج):النسابة(جعفر األعرجي   

١٣٩-١١٥-١٠٢-٩٦-*٧١-٢١-
٢٤٩-١٨٢-١٦٩-١٦٨-١٦٧-
٣٥١-٣٤١-٣٤٠-٣٠٢-٢٥٤-
-٦٤-٢/٦٠ ج -٤٤٩-٣٩٨-٣٥٢
١١٣-١٠٨-١٠٢-٧٨-٧٥-٦٥-

١٥٣-١٤٠-١٢٣-١٢٠-١١٤-
١٧٥-١٧٤-١٧١-١٧٠-١٦٠-
١٩٧-١٩٦-١٩٤-١٨٧-١٨٥-
٢٢٤-٢٢٣-٢١١-٢٠٤-١٩٨-
٢٧٤-٢٣٧.  

  .١٧/ ٢ج:جعفر التستري
  .٤٥٧-٤٥٦-٣٢٧/ ١ج:جعفر الحلي
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/ ١ج):الخطيب(جعفر حميد الكاظمي    
٣٩.  

ــي  ــر الخليل -٣٧٢-٥٥/ ١ج:جعف
٤٧٠-٣٧٧.  

  .*١٨٤/ ٢ج:جعفر الدجيلي
 -١٦٨/ ١ج:جعفر راضي االعرجي  

  .٢٢٦-*١٨٥-١٧١/ ٢ج
ــسبيتي ــر ال / ٢ج -٤٧٤/ ١ج:جعف

٢٢١*.  
  .١١٧/ ٢ج:جعفر شبر

  .٣٣٧-٣٠٤/ ١ج:جعفر الشروقي
  .١٨٩/ ٢ج:جعفر الشوشتري

  .٨٧/ ١ج:جعفر طالب الكاظمي
  .٢١٦/ ١ج:جعفر طاهر الحيدري

/ ٢ج:جعفر عبد الـرزاق االعرجـي     
٢٨٢.  

/ ١ج: جعفر عبد الكـريم المراغـي     
   .*٢٢٢-١٩١/ ٢ ج-٤٠٣

  .٣٨٠/ ١ج:جعفر عطيفة
  .١/٢٧٨ج:جعفر عبد الباقي الساعاتي

  .٢٧٦/ ١ج:جعفر علي االنصاري
  .٢٧٣/ ١ج:جعفر علي رضا الرشتي

/ ١ج:علي محمـد االعرجـي    جعفر  
٢٧٩.  

  .٢٤٢/ ١ج:جعفر عمران السعدي
  .١٦٩/ ١ج:جعفر القريشي

-٢٣/ ١ج:جعفــر كاشــف الغطــاء
 ١٧٤-١٥٩-٢٥/ ٢ ج -٢٨٠-٢٥٣

-٢١٧-٢١٣-١٩٠-١٨٢-١٧٦-
٢٤٧-٢٣٣-٢٣٢-٢٣١-٢٣٠-
٢٦٩-٢٦٠-٢٥٣.  
  .٤٠٣/ ١ج: الكيشوانجعفر

  .٣٧٧/ ١ج:جعفر آل محبوبة
 /١ج:جعفر بن محمد بن بكة الحسيني     

٣٩٩.  
 :جعفر محمد حسن محسن االعرجي    

  .*٢٢٣-٢١١/ ٢ ج-٣٥٢/ ١ج
  .٢/٧٣ج:جعفر محمد فضل االعرجي

  .٤٨١/ ١ج:جعفر محمد الهندي
  .١٦٧/ ١ج:جعفر مرتضى االعرجي

  .٢٧٤/ ٢ج
ــدي ــر النق  -٤٢٢-١٠٥/ ١ج:جعف

  .٢/٩٣ج
  .*٧٥/ ١ج:عفر هاشم الموسويج

  .٢٢٤/ ١ج:جعفر هاشم الورد
  .٢/٢٢ج:جعفر آل ياسين

  .٤٨٨/ ١ج:جعفر يحيى الورد
  .١٤٩/ ٢ج:جالل الدين ميرزا
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  .٢٨٢/ ٢ج:جالل الرشتي
  .٢/٧٥ج:جالل محمد االعرجي

 /١ج:جمال الدين أحمـد الكوكبـاني     
٧٧*.  

 /١ج:جمال الدين عبـاس الحيـدري     
٢١٩.  

 -٨ /١ج :جمال عبد الرسول الـدباغ    
٤٨٨-٤٢٨-٣٧٦-١٣٠.  

  .٣٥٥/ ١ج: الكاظميأحمدجميل 
  .٢١٦/ ١ج:جميل طاهر الحيدري
-١٥٠-٥٢/ ١ج:جواد أمين الـورد   

  .١٠٠-٩٧/ ٢ ج-٣٨٠-٢٤٢
 -*٧٨/ ١ج:جواد بـاقر الخالـصي    

  .١٣٨/ ٢ج
 -٣٢٨/ ١ج:جواد البغدادي الحسيني  

  .٢٠٦/ ٢ج
  .٢٤٩/ ١ج:جواد حسن البالغي

  .٤٤/ ٢ج:د حسينجوا
  .١٤٦-٢١/ ١ج:جواد حيدر الحسني

  .١٧٢/ ٢ج:جواد راضي االعرجي
  .١٥٦/ ١ج:جواد الزبيدي

/ ١ج:جواد زين العابـدين الـسلماسي    
١٨٣.  

  / ١ج):سياه بوش(جواد الزيني 

٣٣٢-٣٣١-٢٨٠.  
  .١٥٩/ ١ج:جواد سليم

ــشبيبي ــواد ال -٣٢٧-٢٤٩/ ١ج:ج
٤٥٦.  

/ ١ج:جواد شرف الدين محمد مكـي     
٤٠٨.  

-٦٨/ ٢ج):الـسيد (جواد العـاملي    
١٣٨.  
  .٢٨٢/ ٢ج:عبد الرضا الحسنيجواد 

  .١٠٩/ ١ج:جواد عبد اهللا الجزائري
/ ١ج:جواد علـي سـليمان العـاملي      

  .*٢٢٥-٢١٨-١٧٨/ ٢ج -١٩٢
  -١٩٢/ ٢ج:عيسى الخالصي جواد

  .٢٦٥/ ١ج:جواد غانم الدباغ
  .٧٦/ ١ج: جواد قنبر اغا

-١٧١/ ٢ج:جواد كاظم االعرجـي   
١٩٨-*١٨٧.  

-*١٨٦/ ٢ج:جواد كـاظم محمـود    
٢٥٣.  
 /١ج:محمد جعفـر االعرجـي    جواد  
  .*٢٢٤/ ٢ج -٣٤١

 /١ج:جواد هبة الـدين الـشهرستاني     
٤٨٤-*٧٩.  
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  حرف الحاء
  

  .٢٣٦/ ١ج:حاتم السلطان
/ ٢ج:حافظ أمين محمـود الكـاظمي     

٢٢٥-٢١٨.  
  .١١٧/ ٢ج:حامد الواعظي

  .٣٦١/ ١ج:منذرالبن الحباب 
-٢/١٨٠ج:حبيب اسماعيل الخالصي  

١٩٢.  
  .٤٦-٢٧/ ١ج:حبيب اهللا الترشيزي
-١٠٣-٢٦/ ١ج:حبيب اهللا الرشـتي   

٢١٢-١٨٠-١٧٩-١٦٩-١٥٢-
  .١٢٢-١٢٠/ ٢ ج-٢٤٨

  . *١٨٨/ ٢ج:حبيب درويش الربعي
  .*٨٥/ ١ج:حبيب طالب الكاظمي

-١٩٠-١٣١/ ٢ج:حبيب بن مظاهر  
٢٧٥-٢٣١-٢٢٧-٢١٨.  

  .١٣٧/ ٢ج:ز الخالصيحبيبة عزي
  .٣٦١/ ١ج:حجر بن عدي الكندي

  .٣٦١/ ١ج:حذيفة بن اليمان
  .٢٠١/ ٢ ج-١/١٩١ج:الحر العاملي

/ ١ج:حسام الدين عبـاس الحيـدري     
٢١٩.  

  .١٨٢/ ٢ج:حسب اهللا عباس محمد

-*٨٨ /١ج:حسن أحمـد الحيـدري    
-٢/٩٦ ج -٢٨٧-٢٤٥-٢١٣-٢١٢
١١٧-٩٧.  

-١٩/ ٢ج:حسن أسد اهللا الكـاظمي    
٢٦٧-٢٢٧-١٨٢-*٣٤.  

  .٢٥٦/ ١ج:حسن البهبهاني
  .٢٨٢/ ٢ج:حسن جبرو

  .١٥٨/ ١ج:حسن الجبوري
/ ١ج:غطـاء حسن جعفـر كاشـف ال     

  .٧٦-٣٤-١٧/ ٢ ج-٤٧٤
  .١/٤٠٥ج: حسن جعفر النجار

  .١٠٢/ ١ج:حسن الحائري
  .٤٠٨/ ١ج:حسن حبيب التميمي

  ١٣٨/ ١ج:حسن حسين اللشته نشائي
  .٤١٣/ ١ج:حسن خان الدنبلي

  .٤٦/ ١ج:حسن خان القاجاري
  .*٢٢٦/ ٢ج:حسن راضي االعرجي

  .١٧٨/ ٢ج:حسن الرشتي
  .١١٦/ ١ج:حسن رضا علي الهندي

  .١/٣٨٨ج:سن الشرابيانيح
  .٢١٢/ ١ج:حسن الشيرازي
-٢٩-٢٦-٢٣ /١ج:حسن الـصدر  

١٠٣-٩٨-٩٧-٩٥-٦٨-٥٩*-
١٤٨-١٤٥-١٢٩ -١٢٢-١١٨-  
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٢٠١-١٩٢-١٨٩-١٧٩-١٤٩-
٢٨٠-٢٧١-٢٥٤-٢٤٥-٢٢١ 
٣٣٢-٣٣٠-٣٠٩-٣٠٢-٢٨٤-
٣٨٣-٣٥١-٣٤٣-٣٣٧-٣٣٥-
٤٠٣-٤٠٢ -٣٩٣-٣٩١-٣٨٥-
٤١٠-٤٠٩-٤٠٧-٤٠٥-٤٠٤-
٤٤٦-٤٤٢-٤٣٥-٤٣٤-٤٢١-
٤٨١-٤٧٧-٤٧٦ -٤٥٩-٤٥١- 
-٤٥-٤٣-٣٩-٣١-٢٦-٢/٢٣ج
٧٦-٦٩-٦٨-٦٠-٥٥-٥٠-٤٦-
١٢٣-١٢٠-١١٤-١٠٨-٩٠-٨٤-

١٧٦-١٧٤-١٥٥-١٥٣-١٣٧-
١٩١-١٩٠-١٨٤-١٨١-١٧٨-
١٩٦-١٩٥-١٩٤-١٩٣-١٩٢-
٢٠٢-٢٠١-٢٠٠-١٩٩-١٩٨-
٢١٣-٢٠٨-٢٠٦-٢٠٤-٢٠٣-
٢٢٠-٢١٧-٢١٦-٢١٥-٢١٤-
٢٢٩-٢٢٨-٢٢٥-٢٢٢-٢٢١-
٢٤٧-٢٣٤-٢٣٣-٢٣١-٢٣٠-
٢٦١-٢٥٩-٢٥٤-٢٥٣-٢٥٠-
٢٧٣-٢٧٠-٢٦٩-٢٦٥-٢٦٣-
٢٧٥-٢٧٤.  

-*٢٢٧ /٢ج:حسن طالب االسـدي   
٢٧٥-٢٧٠-٢٣٢.  

  .١٧٨/ ٢ج:حسن الطالقاني
  .*٢٢٨ /٢ج:حسن عباس البالغي

  .١/٤٠٥ج:حسن عبد الباقي النجار
  .٢/٢٨٦ج:عبد العزيز الشيباني حسن

  ١/٢٥٠ج:حسن عبد الكريم االعرجي
  .٢٥٥-*٩٠ /١ج:بد اهللا شبرحسن ع

   .*٩١ /١ج:حسن علي الخراساني
  .١٧٣/ ١ج:حسن علي الصفار

  .٢٧١/ ١ج:حسن علي الطهراني
  -*٩٥-٧٢/ ١ج:حسن علي عطيفة

 /٢ ج -*١/٩٢ج:حسن علي القطيفي  
٣٠.  

 /١ج:علي محمـد االعرجـي    حسن  
٢٧٩.  

-٤٧/ ١ج:الكربالئـي علـي   حسن  
٤٢٠-١١٧-*٩٧.  

  . ١٦٩/ ١ج:لقفلچيحسن ا
  .١٦٣/ ١ج:ل كاشف الغطاءحسن آ

  .١٩٤/ ٢ج:حسن كاظم االعرجي
  .٢٩٧/ ١ج:حسن الكرمانشاهي

  .٢٤٥ /٢ج:حسن الالهيجي
  .١٩٥/ ٢ج:حسن لطفي االعرجي

  .١١٧/ ٢ج:اللواساني حسن
  .٢٠/ ٢ج:حسن المامقاني
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-٢٧٩/ ١ج:حسن محسن االعرجـي   
-١٧١-١٣٦-٧٩-٢/٧١ج -٣٤٠
١٩٨-١٧٢.  

-*٩٩/ ١ج:حسن محـسن الـورد    
٤٥٢-٣٩٣-٣٢٨-٢٢٦.  

  .٢/٢٥٥ج:حسن محمد أمين الكاظمي
 /١ج:مد جعفـر االعرجـي    حسن مح 

٣٤١-٣٤٠-*١٠٢.  
/ ٢ج:حسن محمد حـسن االعرجـي     

٢١١.  
-٣٦٧/ ١ج:حسن بن محمد الصغاني   

٣٦٨.  
  .١/٨٩ج:حسن محمد طاهر الحيدري

/ ٢ج:حسن محمد مهـدي االعرجـي     
٧٦-*٦٥.  

  -١/٢٢٢ج:حسن مرتضى آل أسد اهللا
  .٩٧/ ٢ ج-٣٨٠

 -١٦٧/ ١ج:حسن مرتضى االعرجي  
  .٧٨/ ٢ج

-٤٠٢/ ١ج:حسن مرتضى الرشـتي   
  .٢٧٣-*٢٢٩/ ٢ج -٤٠٣

 -٣٩٤/ ١ج:حسن مهدي الخالـصي   
  .١٣٢/ ٢ج

  .١٧٥/ ١ج:حسن موسى الصفار

  .*٢٣٠/ ٢ج :حسن موسى مروة
 -٢٥٣/ ١ج:حسن هـادي الكـاظمي   

  .٢٧٥-*٢/٢٣١ج-٢١٧-٢/٢٠٣ج
  .١٢٤/ ٢ج:حسون القزويني

-*١٠٢/ ٢ج:حسين أحمد الحيدري  
٢٤٠.  

  .١٨٩/ ١ج:حسين أحمد الموسوي
  .١٢/ ٢ج:حسين أسد اهللا

  .٢٧٣/ ١ج:حسين االردكاني
/ ١ج:حـسين االصـفهاني الحـائري   

٣٤٢.  
  .٢٤/ ٢ج:حسين أمين آل أسد اهللا

  .٤٨١/ ١ج:حسين باقر الهندي
  .٣٢٢/ ١ج:حسين البريكي الخطيب

 /١ج):ابن الطحـان  (حسين البغدادي   
٢٤٩.  

/ ٢ ج-٤٨٠/ ١ج:حــسين البالغــي
١٧٨-٦٥.  

  .٢٤٦/ ١ج:حسين جعفر المشاط
  .*١٠٧ /١ج:حسين حسن البغدادي
  .٨٩/ ١ج:حسين حسن الحيدري

-٢٥٦-٢١٢/ ١ج:حسين الحمـامي  
٤٧١.  

  .١٥٢/ ١ج:حسين حيدر العلياري
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  .٤١٣/ ١ج:حسين خان الدنبلي
ــي  ــسين الخليل -١٤٤-١٦/ ١ج:ح

  .١٠٧-١٤/ ٢ ج-٤٠٤-٢٥٢
  .*٢٣٤ /٢ج:حسين راضي العطار

  .٢٨٢/ ٢ج:حسين رضا الدباغ
-١٧٢/ ١ج:حسين رضـا الهنـدي    

٤٧٤-٤٥٨-٢١١.  
  .٢/٤٤ج):كاظم االزريسبط (حسين 
/ ٢ج):سبط يوسـف االزري   (حسين  

٤٤.  
  .١٧٩/ ١ج:حسين السبزواري
  .٣٩٦/ ١ج:حسين الشاكري

  .*١٨٩ /٢ج:حسين الشوشتري
 -٢٤٩/ ١ج:حسين طالـب البالغـي   

  .٢٢٨/ ٢ج
  .٢٧/ ١ج:حسين الطوسي

/ ٢ج:حسين عبد العزيـز الـشيباني      
٢٨٦.  

 /١ج:حسين عبد الكـريم الجزائـري     
١٠٩*.  

 /١ج:لكـريم الرشـتي   حسين عبـد ا   
٤٢٣-*١١١.  

  .*١١٤ /١ج:حسين عبد اهللا شبر
  .٢٧٥/ ١ج:حسين عبود االنصاري

-٧١/ ١ج:حسين عزيـز الخالـصي   
-١٣٧-١٣٢-١٣١/ ٢ ج   -١١٨
٢٣٦-١٣٩*.  

 -*١١٦ /١ج:حسين علي األحمـر   
  .١٥٥-٣٠-٢٠/ ٢ج

  .٤٢٤/ ١ج:حسين علي البالدي
  .*١١٨ /١ج:حسين علي الخالصي
  .*١١٩ /١ج:حسين علي الخنيزي
  .١١/ ٢ج:حسين علي الغريفي
  .*١٢٠ /١ج:حسين علي الكركي

/ ١ج):الكبيـر  (حسين علي محفـوظ   
١٣٥-١٢٦-*١٢٢-١١٨-٩٥-

  .٦٨/ ٢ ج-٢٧٠-٢٥٣
-٥٠-٦/ ١ج:حسين علي محفـوظ   

١٢٥-١٢٣-١١٣-٩٥-٧٣-٦٣*-
٢٥٤-٢١٣-١٩١-١٨٩-١٤٥-
٣٢٧-٣٠٠-٢٧٩-٢٧٦-٢٦٢-
٣٨٨-٣٨٤-٣٧٥-٣٥٠-٣٢٨-  
٤١٠-٤٠٩-٤٠٩-٤٠٠-٣٩٣-
٤٦٢-٤٥٤-٤٤٩-٤٢٤-٤١١-
٤٨٧-٤٧٢-٤٧١-٤٧٠-٤٦٩   
-٩٩-٩٣-٩٠-٥٩-٢٧-٢/٢١ج

١٣٧-١٣١-١٢١-١١٥-١٠٠-
٢٢٨-٢٢٥-٢١٩-١٦٩-١٤١-  



٣٧٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

٢٨٢-٢٦٧-٢٥٠-٢٤٠-٢٣٦-
٢٩٢-٢٨٩-٢٨٦-٢٨٤-٢٨٣.  

  .٣٤٢-١٤٨/ ١ج:حسين الفشاركي
   .٩٢/ ١ج:حسين القديحي
  .١٢٦/ ٢ج):االغا(حسين القمي 

  .٤٤٢/ ١ج:حسين الكاشاني
/ ١ج):التـرك (حسين الكوه كمـري     

  .٣٠/ ٢ ج-٢٧١-٢٥١-١٥٢-٢٦
ــي ــسين الالهيج  /٢ج -٤٣/ ١ج:ح

٢٣٣*.  
  .*١٣٨ /١ج:حسين اللشته نشائي

-٤٤/ ١ج:حسين محـسن الحـسيني    
٤٨١-٤٣٣.  

  .٣٢٨/ ١ج:حسين محسن الورد
 /١ج:محمد تقي بحـر العلـوم     حسين  
١٣٩*.  

  .٣٣٢/ ١ج:حسين محمد الزيني
  .١٧٨/ ٢ج:حسين محمد شبر

  .٣٥٥/ ١ج:حسين محمد الصدر
  .٤٠٨/ ١ج:د العطارحسين محم

/ ١ج:حسين محمد علـي آل ياسـين      
٣٧٦-٣٧٤-٤٩.  

  .١/٣٧٥ج:حسين محمد هادي الصدر
  .٢٨٣/ ٢ج:حسين الموسوي

  .٢٣٠/ ٢ج:حسين موسى مروة
/ ٢ج -٣٣٠-١٢٣/ ١ج:حسين نجف 

٢٦٩.  
-٤٣/ ١ج):الميـرزا (وري  حسين الن 

٣٨٣-١٨٧-١٨١-١٧٩-٧٢-٥٩-
  .١١٤-٨٩/ ٢ ج-٤٨٢-٤٨٠-٤٧٥

-٣٨/ ١ج:حــسين هــادي العــاملي
١٤١*.  

/ ١ج:حسين هاشم أحمـد الموسـوي     
١٩٠.  

  .٣٢١/ ١ج:حسين هاشم العوامي
  .٢٣٨/ ١ج:حمادي العذاري النجفي

  .٢٨٣/ ٢ج:حماد قدوري بليبل
  .٢/١٠٨ج ١/٤٧٦ج:حمادي آل نوح

 /١ج:االصـبهاني حمزة بن الحـسن     
٣٦٦.  

 .٣٦١/ ١ج:حمزة بن عبد المطلب

  .٤٤/ ٢ج:حمودي حسين
  .٤٤/ ٢ج:حميد أحمد

  .١٧٨/ ٢ج:حميد االعسم
  .٢٨٣/ ٢ج:حميد تقي كافي
  .٢/٢٩١ج: حميد الجزائري
  .٢٤٢/ ١ج:حميد الخالصي

  .٢٨٣/ ٢ج:حميد داود الحسني



٣٧٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .١٧٥/ ١ج:حميد رضي الصفار
  .٢٨٣/ ٢ج:حميد شكر الحسني

  .١/٤٠٥ج:حميد محمد علي النجار
  .٢/٢٨٣: حميد بن محمود الجوخجي

  .٣٧٨-١٣٣/ ١ج:حميد المطبعي
  .٨٣/ ٢ج):الشريف(حميضة 

  .١٣٨/ ٢ج:حياة عزيز الخالصي
-٧/ ١ج :حيـدر إبـراهيم الحـسني   

-٨٤-٢/٨٣ج -١٨٨-١٨٧-*١٤٤
١١٤-١٠٩-٩٠-٨٩-٨٥.  

  ٤٤١-١/٢٢ج:حيدر إبراهيم الحيدري
-١/٤٩ج:حيدر اسـماعيل الـصدر    

٤٦٩-٣٤٢-٢٤٥-٢١٢-*١٤٨.  
  .٣٢٧-٣٠٤-٢٥٩/ ١ج:حيدر الحلي

  .٣٩٩/ ١ج:حيدر علي الشيرواني
  .*١٥٢ /١ج:حيدر علي العلياري

  -٢٨٩/ ١ج:علي نقي الحيدريحيدر 
٤٧٣.  

  .٤٦/ ١ج:حيدر قلي خان الكابلي
  .٤٨٨-٣٢٨/ ١ج:حيدر محسن الورد

  .٥٢/ ١ج:حيدر محمد أمين الورد
/ ١ج :حيدر محمد صادق آل شـديد      

٢٤٠-٢٣٧.  
  .٢٧٥-٢٦٣-١/٦٢ج:حيدر المرجاني

  حرف الخاء
  

  .٣٢٢/ ١ج:خالد فرج
  .٣٣١/ ١ج:خالد النقشبندي

  .١٣٧/ ٢ج: محمد جواد السعديخانة
  .٣٦٦/ ١ج:الخبز أرزي

  .٣٨٧/ ١ج:خديجة محسن االعرجي
  .٣٦١/ ١ج:خزيمة بن ثابت

  .٢٨١-٢٣/ ١ج:خضر شالل النجفي
  .١٨٢/ ٢ج:خضر عباس محمد

  .١٥٠/ ٢ج:القندهاري خضر
  .*١٥٥/ ١ج: عباس السقاخضير
  .*٢٣٨/ ٢ج: الكاظميإبراهيمخلف 
  .٣٧٢/ ١ج: العطيةإبراهيمخليل 

  .١/٣٦٩ج: الفراهيديأحمدخليل بن ال
  .٤٧٢-*١٥٧/ ١ج: الورديخليل

  

  حرف الدال
  

  .٣٤٨/ ١ج:داود أبو التمن
  .٢٥٠/ ٢ج -١/٢٠٢ج: داود باشا

 .٤٧/ ١ج:داود الخراساني

ــار ــلمان العط -١٥٥ /١ج:داود س
٢٨٤-١٥٦.  



٣٧٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٢٣١/ ٢ج:داود سليمان الحلي
 .١/٤٧٣ج:دروس محمد رضا شبر

  .٢٨٢/ ١ج:ش علي الزينيدروي
  .*١٦٣/ ١ج:درويش محمد الوندي

  

  حرف الذال
  

  .٣٨٠/ ١ج:ذيبان المولى البغدادي
  

  حرف الراء
  

  .٤٦/ ١ج: راحت حسين الرضوي
-٥٢-٤٩-٤٣/ ٢ج:راضي االزري 

٥٦-٥٣.  
  .٢٨٣/ ٢ج:راضي جواد الحسني

ــي  ــسن األعرج ــي ح / ١ج:راض
-١٨٥-١٧٢/ ٢ ج  -١٩١-*١٦٧
٢٠٤.  
-١٩/ ١ج: الخالـصي   حسين راضي

٣٣٣-٢٩٠-*١٦٩-١١٨-٩٩-٤١ 
-٤٦٢-٤٣٩-٤١٧-٣٩٤ -٣٥٢- 
  .٢٣٦-١٣٢-٧٩-١٤/ ٢ج

-٢٠٠/ ١ج:راضي حسين العطـار   
٢٣٤.  

-٥٧/ ١ج:راضي محمد الحاج كاظم   
  .٢٥٥-١٢٢/ ٢ ج-٤٢٣-٢٥٦-٩٩

/ ٢ج -٤٦/ ١ج:راضي محمد النجفي  
٢٦٧-٢١٦-٣٠-٢٨.  

-٢١٢/ ١ج:راضي مهدي الحيدري  
١٢٤-*١٠٥-٢٤١.  

-٢٣٥/ ١ج: راضي مهدي الـسعيد   
٤٧١-٣٧٧-٣٧٥-٢٤٦-٢٤٢-   
  .٩٣-١٢ /٢ج

-٢٦-٢٤/ ١ج:راضــي آل ياســين
٦٨-٦١-٦٠-٥٩-٤٨-٤٤-٤٣-
١٢٠-١١٨-١١٦ -١٠٢-٨٦-٧٢ 
-١٩٥-١٨٢-١٨٠-١٤١-١٢٣-

٣٢٥-٢٨٤-٢٤٩-٢٠١-٢٠٠-   
٣٤٠-٣٣٧-٣٣٥-٣٣٤-٣٣٣-
٣٥٨-٣٥٤-٣٤٥-٣٤٤-٣٤٢-
٤٢١-٣٩٨ -٣٨٨-٣٨٧-٣٨٥-
-١٢-١١/ ٢ ج -٤٥٨-٤٥١-٤٤٠
٢٨-٢٦-٢٥-٢٠-١٩-١٨-١٥-  
١٢٠-١٠٢-٧٦-٧٣-٦٥-٣٩-٣٢ 
-١٨٥-١٥٣-١٤٧-١٢٤-١٢٣-

٢١٣-٢١١-٢٠٤-١٩٧-١٨٨-
٢٤٩-٢٢٤-٢١٤.  



٣٧٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٤٨٨/ ١ج:رباب يحيى الورد
  .٢٣٤/ ١ج:ربيعة الشيبي

: رحمة صالح شرف الدين الموسـوي    
  .٣٨٢-٢٧٠-١٢٣/ ١ج

  .٢٨٤/ ٢ج: رحمة كاظم آل نوح
  .٢/٧٥ج: رستم محمد االعرجي

  .٢٨٣/ ٢ج:  حسينرسول محمد
  .٢١٠/ ١ج: رشيد الكليدار

/ ١ج: رضاء الدين عباس الحيـدري    
٢١٩.  

  .٢٨٤/ ٢ج:رضا أحمد الخالصي
  .١٨٩/ ١ج:رضا أحمد الموسوي
  .*١٥٣-٦/ ٢ج:رضا حسن العاملي
  .٤١٧/ ١ج:رضا شاه البهلوي

/ ١ج:رضا زين العابدين الطباطبـائي    
٢٦٧.  

 /١ج):الطبيـب (رضا علي الهنـدي     
٤٧٧-*١٧٢.  

 /٢ج:ا قلي الشاه عبد العظيمـي     رض
٢٣٩*.  

-٢٠٦/ ١ج:رضــا محمــد الهنــدي
٤٨٠-٤٧٩-٤٥٧-٤٣٩-٣٢٧.  

  .٢/٢٠٦ج): الباصي(رضا مهدي 

 -٤٢٠/ ١ج):اغـا (رضا الهمـداني    
  .١٠٧-١٤/ ٢ج

ــوردي  -٤٨٨-٤٧٢/ ١ج:رضــا ال
  .٢٨٤/ ٢ج

  .٣٢١/ ١ج: الخطيإبراهيمرضي 
 /١ج: رضي علي الصفار القطيفـي    

١٧٣*.  
  .٨٣/ ٢ج):الشريف(رميثة 

  .٥٦/ ١ج:رؤوف البحراني
  .٣٧١/ ١ج:رؤوف عبيد
  .٣٧٢/ ١ج:روفائيل بطي

  .٢٨٦/ ٢ج:الشيباني رياض
  .٣٧٥/ ١ج: محمدرياض عبد الغني

  

  حرف الزاي
  

  .٤٠٨/ ١ج: لبيچ زكريا علي
  .٤٢٨/ ١ج: زكي محمد الورد
  .٣٢٨/ ١ج: زكية محسن الورد
  .*١٧٩/ ١ج: زمان الطبرسي

  .٦٦/ ٢ج: زهراء حسن االعرجي
  .٣٩٩/ ١ج: زهراء محسن مال كتاب
  .١٧٥/ ٢ج: زهراء هادي االعرجي

  .٤٢٨/ ١ج:زهرة ربيع الورد



٣٧٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .١٣٧/ ٢ج:زهوة عزيز الخالصي
  .٣٦١/ ١ج:زيد بن حارثة

  .٣٦٢/ ١ج:زيد بن صوحان
  .١/٤٨٤ج:زيد هبة الدين الشهرستاني
 -٥٧/ ١ج:زين العابـدين الخالـصي    

  .٢٢٥-١٤١-١٣١/ ٢ج
 /١ج: زين العابدين محمد الـسلماسي    

٤١٤-١٨٨-*١٨١.  
/ ١ج: زيــن العابــدين المازنــدراني

٤١٥-٢٥١.  
 /١ج: محمـد االعرجـي    زينب صالح 

١٠٢.  
  حرف السين

  

  .١٩٠/ ١ج: سامي حسين األحمدي
  .١١٧/ ٢ج: سامي رؤوف االعرجي

  .٣٨٠/ ١ج: سامي شوكة
  .١٧٨/ ٢ج: سبحان علي

  .١٤٥/ ٢ج: سعادت علي خان
  .٣٦٢/ ١ج: لربيعسعد بن ا

  .٤٧٠-٢٣٨-١/٢٣٧ج:سعد آل شديد
  .٣٦٢/ ١ج: سعد بن عبادة
  .٣٦٢/ ١ج: سعد بن معاذ
  .٣٧٧/ ١ج: سعدون الريس

  .١/٤٦٥ج: سعيد اسماعيل الجوخجي
  .*١٨٧ /١ج:سكنة أحمد العطار

  .*١٨٩/ ١ج: سلمان أحمد الموسوي
 -٤٢٢-٣٨٠/ ١ج: سلمان االنباري 

  .٩٧/ ٢ج
  .٣٦٢/ ١ج: سلمان الخير

  .٣٧٢/ ١ج: سلمان الصفواني
  .٢٨٤/ ٢ج: سلمان العطار

  .١/٣٨٩ج: سلمان عيسى الدباغ
  .٧٦/ ١ج: سلمان كبة

ــوح ــلمان آل ن -٢٦٠-٩٦/ ١ج:س
٣١٣-٣٠٤.  

  .١٩٠/ ١ج: سلمان هاشم الموسوي
  .٢٣١/ ٢ج:سليمان الحلي
  .*٢٤٠-١٠٣/ ٢ج: سليم البالغي
  .١٧٨/ ٢ج:سليم الرشتي

  .٥٢/ ١ج: سليم علي أمين الورد
  .٤٠٩/ ١ج: سليمان داود الحلي

  .٣٥٣/ ١ج: سليمان ظاهر
-١٦٧/ ١ج: سليمان معتوق العاملي  

    ٧٨-٦٧/ ٢ج-٤٥٢-٢٥٣-*١٩١
-٢٦٣-٢٠١-١٨١.  

  .٣٦٢/ ١ج:سهل بن حنيف



٣٧٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٢٣١-١/٢٣٠ج:سهيل النجم التميمي
  .١٢٧/ ١ج: سيد صقر

  

  حرف الشين
  

  .٣٧١/ ١ج:شارل بالت
  .٢٨٤/ ١ج):القائم مقام(شاكر سليم 

  .٤٧/ ٢ج:شاكر هادي شكر
  .٤١٥/ ١ج:بانو عظمىالشاهزاده 

  .٢٣٠/ ١ج:شبيب النجم التميمي
  .٢٧٤/ ١ج:شجاع الدولة القاجاري
  .١٤٥/ ٢ج:شجاع الدولة النواب

  .٣٨٠/ ١ج:شريف عسيران
محمد بن فـالح    = الشريف ابن فالح    

  .الكاظمي
/ ١ج:شــريف العلمــاء المازنــدراني

  .١٩١/ ٢ ج-٤٠٢
  .١١٨-٤٥/ ٢ج:الشريف الرضي

ــضى  ــشريف المرت -٣٦٩/ ١ج:ال
  .٥٣-٥١-٤٨-٤٥/ ٢ج -٣٧٠

  .*١٩٥ /١ج:شعبان علي التاجر
  .١٨٢/ ٢ج:شكر عباس محمد

  .٣٧١/ ١ج:شكري فيصل
  .١/٤٧٠ج:شمس الدين حامد الكاظمي

/ ٢ج:شمس الدين محمود المرعـشي    
٢٦٧.  

 /١ج:شهاب الدين المرعشي النجفـي    
٤٢٤-٤١٥-١٠٤-٧٧-٧٣-٤٧-

  .١٢٢/ ٢ ج-٤٨٢
  .فتح اهللا االصفهاني= شيخ الشريعة 

  

  حرف الصاد
  

-٣٦٧-٣٦٦/ ١ج:لصاحب بن عباد  ا
٣٧٠-٣٦٩-٣٦٨.  

/ ٢ج:صاحب عبد الرسول الحصري   
٢٩٢-٢٨٨-٢٨٥-٢٨٠.  

/ ١ج:علي محمد االعرجـي   صاحب  
٢٧٩.  

-٢٢٥/ ١ج:صاحب هاشـم الـورد    
٤٦٦.  

  .٣٠٥/ ١ج:صادق األعسم
ــدي ــاقر الهن  -١/١٠٥ج:صــادق ب

  .٢/٢١ج -٤٨٠
. ٢٤٦/ ١ج:صادق جعفـر العـاملي    
  .٧٦/ ١ج:صادق جعفر الموسوي
  .١٠٤/ ٢ج:صادق حسين الحيدري

  .٤٨٠/ ١ج:صادق زيني



٣٧٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .*١٩٩/ ١ج:صادق سيفي المحالتي
  .٢١٢/ ١ج:صادق الشيرازي

  .١٦/ ٢ج:صادق عبد الحسين أسد اهللا
  .٤٨/ ٢ج -٣٣٠/ ١ج:صادق الفحام

  .٣٧٨/ ١ج:صادق القاموسي
 -*٢٠٠/ ١ج:صادق محمد العطـار   

  .٢٣٤/ ٢ج
  .٢٤٩/ ١ج:صادق مسعود البهبهاني

  .١٢٧/ ١ج:صادق المالئكة
  .٤٧٠/ ١ج:صادق المنذري

  .٢٤٢/ ١ج:صادق مهدي السعيد
  .٤٠٣/ ١ج:صافي النجفي

/ ٢ج:صالح جعفر راضي االعرجـي    
١٨٥-١٧١-١٧٠.  

  .٣٨/ ١ج:صالح حسين العاملي
  .٢٧٦-١٧٠/ ١ج:صالح الحلي

-*٢٠٢ /١ج: درويش التميمي  صالح
  .٢٥٠/ ٢ج -٢٨٢-٢٠٦
  .١١٧/ ٢ج:رؤوف االعرجي صالح

/ ١ج:صالح شرف الـدين الموسـوي     
١٩١-١٢٣.  

  .٢١٩/ ١ج:صالح عباس الحيدري
  .٤٢٩-*٢٠٦ /١ج: صالح الكاظمي

  .٣٩٧/ ١ج:صالح محمد الحيدري
  .٢٢٥/ ٢ج:صالح المراياتي

  .٢٨٤/ ٢ج:صالح مهدي السعيد
  .٢٧٨/ ١ج:علي الحيدري صباح

  .٣٧٨/ ١ج:صباح ياسين
 /١ج: اسـماعيل الـصدر    صدر الدين 

٣٤٢-١٥٠-١٠٤-٤٩-٤٨.  
-١٩١/ ١ج:صدر الـدين العـاملي    

  .٢٦١-٢٤٨-٢١٣-٦٨/ ٢ ج-٤٧٤
  .١٩٩/ ٢ج:صدر الدين القمي

/ ٢ج:صدر الدين محمد الحاج كـاظم     
٢٥٥.  
  .٢/٧٥ج:محمد االعرجي صدر

  .٢٤٦/ ١ج:صدقي ربيع
  .٣٦٢/ ١ج:صعصعة بن صوحان

  .٢٤٦/ ١ج:صفاء الجلبي
  .٢٦٤/ ٢ج:صفي الدين الحلي

  .٣٧١/ ١ج:لمنجدصالح الدين ا
  

  حرف الضاد
  

/ ٢ج:ضياء جعفـر ناصـر الـدباغ      
٢٩٢-٢٨٢.  

  .١/٧٦ج:ضياء جعفر هاشم الموسوي
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-٩٩/ ١ج:ضياء الـدين الخالـصي    
/ ٢ ج  -٤٨١-٣٩٤-٢٧٩-*٢٢٦
١٣٢. 

-٢٥٦/ ١ج:ضياء الـدين العراقـي    
٤٢٣-٣٤٢-٢٩٧.  
  -٢٢٤/ ١ج:عبد الجبار الورد ءضيا

/ ٢ج:ضياء عبد الرسول الحـصري    
٢٨٥.  

  

  حرف الطاء
  

ــصي ــضى الخال ــارق مرت / ١ج:ط
٣٧٨-٣٧٧-٣٧٢-  

  .٣٧٠/ ١ج:طاش كبري زادة
  .٢٤٦/ ١ج:بادياطالب االستر

  .٨٣/ ٢ج:طالب االفطسي
 ٢٣٢-*٢/١٠٩ج:طالب حسن هادي  

-٢٧٥-٢٧٠.  
-١٤٦-١٣٧/ ١ج:طالب الحيـدري  

٣٩٦-٣٩٥-٢٩٨-٢١٥-٢١٢-
  .١١٠-٩٣-٨٥-٨٣/ ٢ج -٣٩٧

-٤٧٩/ ١ج:طالب عبـاس البالغـي    
  .٢٧٤-٢٢٨/ ٢ ج-٤٨٠

  .٢٨٥/ ٢ج:طالب عبد الحميد الكليدار

 /١ج:طالب عبـد الـرزاق الكليـدار      
٢٣٣-٢٢٨-*٢٠٩.  

-١٤٨/ ١ج:طاهر أحمد الحيـدري    
  .٩٧-٢/٩٦ج -٤٨٢-٢٨٧-*٢١٢

  .١٨٩/ ١ج:طاهر أحمد الموسوي
  .٧٠/ ١ج:طاهر جابر الكاظمي

  .٩٤/ ١ج:فيطاهر حسن علي القطي
-١٧١/ ٢ج:طاهر كاظم االعرجـي   

١٩٨.  
  .٢٨٥/ ٢ج:طاهر كافي

  .٣٤٩/ ١ج:طاهر الكرمنجي
/ ٢ج:عبد الـرؤوف الـشيباني     طالل
٢٨٦.  

  

  حرف العين
  

ــوي  ــادل العل / ٢ ج-٤١٦/ ١ج:ع
١١٤.  

  .١٥٩/ ١ج:عادل كامل
  .٣٦٢/ ١ج:عبادة بن الصامت

-٢٢/ ١ج:عباس إبراهيم الحيـدري   
  .١١٧/ ٢ ج-٢٨٧-*٢١٩-٢١٣

 -٤١/ ١ج:باس آل اسعد الكـاظمي    ع
  .*٢٤٢/ ٢ج
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/ ٢ ج-١/٢٤٦ج:عباس أمين شـطيط   
٢٨٠.  

-٧١-٥٠-١٨/ ١ج:عباس الجصاني 
-٢/٢٢ ج -٤٦٢-٤٣٩-٢٧٩-١٦٩
٢١١.  

  .٢٣٤/ ٢ج:عباس الجمالي
  ١٣٨/ ١ج:عباس حسين اللشته نشائي

  .٤٧٠/ ١ج:عباس الدجيلي
  .٣٥٨/ ١ج:عباس الرميثي
  .٣٨٩/ ١ج:عباس الزنجاني
  .٢٩٨/ ١ج:عباس الشامي

  .١٤٥/ ٢ج):الشاه(عباس الصفوي 
  .٤٦/ ١ج:عباس الطهراني

  .١/٤٠٥ج: عباس عبد الباقي النجار
  .٢٨٥/ ٢ج:عباس عبد الهادي الجلبي

ــزاوي  ــاس الع / ٢ج -٣٢/ ١ج:عب
١٦٩-١٤٦.  

  .٣٧٧-٣٤٩/ ١ج:عباس علي
  .٢٦٩/ ١ج:لصدرعباس علي ا

  .١٥٠/ ٢ج:القندهاريعباس 
 -*٢٢٠-١٢١/ ١ج:عباس الكركـي  

  .١١٣/ ٢ج
  .٤٦/ ١ج:عباس الالري

  .٨٠/ ١ج:عباس الالهوتي

-*٢٢٢/ ١ج: عباس محسن الـورد   
٣٢٨.  

  .٢/٧٥ج:عباس محمد االعرجي
/ ١ج:عباس محمد علـي الخالـصي     

-١٣٢-٢/١٣١ج-٤٥٢-١١٨
٢٢٥-١٤١-١٤٠-*١٣٤.  

  .٢/٢٦١ج:عباس ميرزا محمد شاه
  .٤٨٤/ ١ج:عباس هبة الدين

  .٢٢٣/ ١ج: عبد األئمة الجشعمي
: سـول الحـسيني   رعبد ال عبد االئمة   

  .٢٨٦-٢٨٢-٢٨١/ ٢ج
  .١/٥٥ج):الوصي(عبد اإلله بن علي 
  .٢٤٢/ ١ج:عبد األمير حسن

  .٣٠/ ١ج:عبد األمير السبيتي
  .١٠٠/ ٢ج:عبد األمير الشماع
  .٢٤٢/ ١ج:عبد األمير عبيدة

  .٤٤/ ٢ج:عبد األمير علوان حسين
  .١/١٩٠ج: عبد األمير قاسم الخفاف

   .٤٧٠/ ١ج:عبد األمير القاموسي
/ ١ج :الحيـدري  عبد األمير كـاظم   

  .١١٠-١٠٤/ ٢ ج-٢٥٦
: الحيـدري  محمد رضـا     عبد األمير 

  .٢٨٥/ ٢ج:
  .٢/١٢٧ج:عبد األمير هادي الحيدري



٣٨٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

-٢٤٥-٥٢/ ١ج :عبد األمير الـورد  
٤٧١.  

  .٢٨٣/ ٢ج:عبد الباقي بليبل
  .١/٤٠٥ج: عبد الباقي حسن النجار

  .٤٤١/ ١ج:عبد الباقي الحيدري
-٢٠٤-١/٢٠٣ج:الباقي العمري عبد  
  .١٤٦/ ٢ج -٤٤٩-٣٢٧-٢٠٦

  .٣٧٨/ ١ج:عبد الجبار عبد الرحمن
ــورد  ــار ال ــد الجب -٢٢٣/ ١ج:عب

٤٦٦-*٢٢٤.  
  .٢٢٤-٢٢٣/ ١ج:عبد الجليل الورد

  .٤٧-٤٣/ ٢ج:عبد الحسين األزري
-٢٧/ ١ج:عبد الحسين آل أسـد اهللا     

  ٦٦-٣٢-٢٠-*٢/١٤ج ٤١٧-٣١٣
  .٦٨/ ٢ج:عبد الحسين األعسم
  .٣١٦ /١ج:عبد الحسين األميني
  .١٧٨/ ٢ج:عبد الحسين أيوب

  .٢٢٣/ ١ج:عبد الحسين باقر الورد
  .٧٦/ ١ج:  البحرانيعبد الحسين

-٢٢/ ١ج:عبد الحـسين البغـدادي    
  .١١٣/ ٢ ج-١٦٩

 -٣٧٥/ ١ج:عبد الحـسين الجمـالي    
  .٢٩١/ ٢ج

  .٤٥٦/ ١ج:عبد الحسين الجواهري

  .٤٦/ ١ج:عبد الحسين الحائري
-٢٢٩/ ١ج:عبد الحسين الحـويزي   

٤٥٧.  
 -٢٣٨/ ١ج:عبد الحسين آل شـديد    

  .٢٤٤-٢٤٠/ ٢ج
  .٤٧١/ ١ج: عبد الحسين شطيط

-٢٩/ ١ج: شرف الـدين عبد الحسين 
١٨٩-١٧٢-١٤٩-١٤٨-١٠٤-٤٩ 
-٤٢١-٣٨٥-٣٤٣-٣١٦ -٢٦٦-

  -٢٤٦/ ٢ج -٤٧٥-٤٥٦-٤٣٥
-٥٩/ ١ج:عبد الحـسين الطهرانـي    

  .٢٦٧/ ٢ج -٢٥٢-٢٥١-١٨١
  .٤٤/ ٢ج:علوان حسين عبد الحسين

  .١١٦/ ٢ج:عبد الحسين الكرعاوي
  .٢٣١/ ١ج:عبد الحسين الكليدار

  .١/٤٠٥ج: النجارعبد الحسين 
/ ١ج:سين مهـدي الخالـصي    عبد الح 
  .١٣٢/ ٢ ج-٢٩٨

 ١٤١-١/٤٧ج:عبد الحسين آل ياسين   
-٣٤٢-٣٣٧-١٦٩-١٥١-١٥٠-

  .٢٠٤-١٨٩/ ٢ج -٤٧٧ -٤٢٢
  .٤٤/ ٢ج:عبد الحسين يوسف

  .٢/٩٧ج:عبد الحميد سليمان الكاظمي
  /٢ ج-٢٢٩/ ١ج: عبد الحميد الثاني



٣٨٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

١٤٦.  
-٢٠٩/ ١ج:عبد الحميـد الكليـدار    

٢٣٢-*٢٢٨.  
/ ٢ج: علي الحيدري  عبد الحميد محمد  

١١٩-١١٨.  
  .١/٤٢٣ج):معلم االطفال(عبد الحميد 

/ ٢ج:عبد الحميد مهـدي الحيـدري     
٢٨٠-١٢٤-*١٠٧.  

  .٤٤/ ٢ج:علوان حسين عبد الخالق
  .٩٩/ ١ج:عبد الرحمن القره داغي

عبـد الـرحمن باشـا بـن محمــود     
  .١٧٠/ ٢ج:باشا

  .٣٤/ ١ج:عبد الرحمن نعمة الكردي
  .١٧٨/ ٢ج:عبد الرحيم السويدي
  .٢٨٧/ ١ج:عبد الرحيم الشوكي

  .٧٢/ ١ج:عبد الرحيم عبد الرحمن
ابـو  (عبد الرزاق حسن االعرجـي      

  .٤٤٩-١/١٠٢ج): جعفر
  -٣٧٢/ ١ج:عبد الرزاق الحسني
  -٤٣٠/ ١ج:عبد الرزاق شكارة

-٣٩٣-٤٧/ ١ج:عبد الرزاق العاملي  
٤٥٢.  

  .٤٧/ ١ج:عبد الرزاق غانم الدباغ
  -٢٠٩/ ١ج:عبد الرزاق الكليدار

٢٣٢*.  
  .١٢٨/ ١ج:عبد الرزاق محيي الدين

ـ     / ٢ج:دريعبد الرزاق مرتضى الحي
١٢١.  

  .٢٢٤/ ١ج:عبد الرزاق المقرم
  .٢٥٦/ ١ج:عبد الرسول الجواهري

/ ١ج:عبد الرسول حيـدر الحـسني     
  .*١٠٨ /٢ج -١٤٦-٢١

-٤٢/ ١ج:عبد الرسـول الخالـصي    
  .١٣١/ ٢ ج-٤٣٠

-٢٣٧/ ١ج:عبد الرسول آل شـديد    
  .*٢٤٣ /٢ج -٤٧١

/ ٢ج:عبد الرسول شكارة االعرجـي    
٢٨٥-٢٨٣-٢٨٢-٢٨١-٢٧٩-
٢٩٠-٢٨٨-٢٨٧-٢٨٦.  

  .٢/٢٨٨ج: عبد الرسول عبد الحسين
  .٣٨٩/ ١ج:عبد الرسول غانم الدباغ

 /٢ج:عبد الرسول كـاظم الجمـالي     
٢٨٥.  

  .١٧٨/ ٢ج:عبد الرضا التميمي
  .٢٨٦/ ٢ج:عبد الرضا محمد عطية

  .١/٤٠٥ج: عبد الرضا النجار
 /١ج:لچوخچيعبد الرضـا هـادي ا     

٤٦٥-٢٢٥.  
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  .٢٨٦/ ٢ج:عبد الرؤوف الشيباني
  .٣٧١/ ١ج: فراجأحمدعبد الستار 

  .٢١٤/ ١ج:عبد الستار الحسني
/ ٢ج:حسين الحيـدري   عبد الصاحب 

١٠٤.   
-٤٧١/ ١ج: طيطعبد الصاحب آل ش   

٤٧٣.  
: عبد الصاحب عبد الرزاق االعرجي    

  .٢٩٣/ ٢ج -*٢٣٥/ ١ج
  .٢٤٥/ ١ج :عبد الصاحب العلوان

 /١ ج :عبد الصاحب علي االنـصاري    
٢٧٦-٢٤٥-٢١٤-٦٢.  

/ ٢ج: عبد الصاحب هادي الحيـدري    
١٢٧.  

  .١٥٩/ ٢ج:عبد الصانع النيشابوري
  .١٧٨/ ٢ج:عبد العالي االخباري

/ ١ج:عبد العزيـز أحمـد الحـسيني      
٤٠٨.  

/ ٢ج):الـسلطان (عبد العزيز خـان     
٢٦٧.  

  .١٢٧/ ١ج:عبد العزيز الدوري
  . ٩٣/ ١ج:عبد العزيز آل سعود
  .٢٨٦/ ٢ج:عبد العزيز الشيباني

  / ١ج: عبد العزيز عباس الحيدري

٢١٩.  
  .٣٧٠/ ١ج:عبد العظيم الحسني

-*٢٣٧ /١ج:العظيم آل شـديد   عبد  
٤٦٩.  

  .*٢٤١/ ١ج:عبد علي الكتبي
 /١ج: عبد علي منـصور القطيفـي     

٢٤٣*.  
  .٣٠٢/ ١ج:عبد العلي ميرزا
  .٢/٢٧٩ج: عبد علي النقيب

-٢٤٢/ ١ج: عبــد الغنــي الجلبــي
٤٢٢-٣٨٠.  

  .٨٠/ ١ج:عبد الغني الحبوبي
  .٣٧٢/ ١ج:عبد الغني الدلي

  .٣٦٨/ ١ج:عبد الغني سعيد األزدي
  .٤٣٠/ ١ج: الغني الشماععبد

  .٣٢٢/ ١ج:عبد الغني القطيفي
-١٤٨-٨٨/ ١ج:عبد الغني المختار  

٤٣٠-٤٢١-٣٧٩-*٢٤٤.  
  .٣٤/ ١ج:عبد القادر القيسي

  .٤٠٨/ ١ج:عبد الكاظم علي الكاظمي
  .٤٤/ ٢ج:عبد الكريم أحمد

/ ٢ج:عبد الكريم أحمـد االعرجـي      
٢٨٦.  

  .٣٥٨/ ١ج:عبد الكريم الجزائري
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  -١/٧١ج:عبد الكريم حسن االعرجي
  .٢/٢٠ ج-٤٤٩-*٢٤٨-١٠٢

 ٢/١٠٤ج:عبد الكريم حسين الحيدري   
-١١٠*.  

  .٣٣١-١/٢٠٤ج:عبد الكريم الدجيلي
  .١١٣/ ١ج:عبد الكريم الرشتي

  .١/٧٧ج:عبد الكريم عبد اهللا اليماني
 /٢ج:عبد الكريم عبد الوهاب العطار    

٣٤٥*.  
  .٢٧٨/ ١ج:علي الحيدري عبد الكريم

  .١٥/ ١ج:عبد الكريم الكربالئي
 /١ج: عبد الكريم محـسن الحيـدري     

٣٢٤-٧٦.  
-*١٩١ /٢ج: عبد الكريم المراغـي   

٢٢٢.  
  .٤٧٤/ ١ج:عبد الكريم المعروف
/ ٢ ج -١٤٨/ ١ج:عبد الكريم اليزدي  

٩٦.  
/ ١ج:عبد اللطيف حسن علي القطيفي    

٩٤.  
  .٢٨٧/ ٢ج:عبد اللطيف الشيباني

  .٤٤/ ٢ج:علوان حسين عبد اللطيف
 ٢٢٣-١/١١١ج:عبد اللطيف الوردي  

٤٧٢-٤٧١-٤٣٠-٣٢٤-٢٢٤.  

. *٢٥١ /١ج:لزنجانيعبد اهللا أحمد ا   
  .١٨٠-١٣١/ ٢ج:عبد اهللا االسدي

-٣٣٧/ ١ج:عبد اهللا باقر آل ياسـين     
٤٤٩.  

  .٣٦٢/ ١ج:عبد اهللا بن بديل
  .١٧٨/ ٢ج:عبد اهللا البروجردي

  .٩٠/ ١ج:عبد اهللا حسن عبد اهللا شبر
/ ١ج): الملـك (عبد اهللا بن الحـسين      

٣٥٤.  
  .١٤٦/ ١ج:عبد اهللا حيدر الحسني

  .٣٦٢/ ١ج:عبد اهللا بن رواحة
-١٤٨-٥٧/ ١ج :عبد اهللا الـسبيتي   

٣٤٢.  
  .٤٦/ ٢ج:عبد اهللا الشاوي

-١٢٢-١١٤-٩٠/ ١ج:عبد اهللا شبر  
٣٤٠-*٢٥٣-١٩٢-١٩١-١٦٧-
-٣٨-١٧/ ٢ ج ٤٧٣-٣٩١ -٣٩٠
١٩٠-١٨٤-١٨٠-١٧٨-٦٨-

١٩٩-١٩٦-١٩٥-١٩٣-١٩٢-
٢٢٥-٢١٣-٢٠٨-٢٠٤-٢٠١-
٢٧٣-٢٦٣-٢٥٣.  

  .٢٠٦/ ١ج:عبد اهللا صالح الكتبي
/ ١ج: عزيز آل سـيف   عبد اهللا عبد ال   

٣٢١.  



٣٨٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٢/٢٨٧ج:عبد اهللا آل فارس القطيفي
  .٢٣٤/ ١ج:عبد اهللا قنديل
  .٢٨٧/ ٢ج:عبد اهللا محمد

  .٢٥٩/ ٢ج: محمد البصري عبد اهللا
/ ١ج: عبد اهللا محمد راضي االعرجي    

  .١٧٢/ ٢ ج-٣٨٧
  .٢٨٧-٢٥٦/ ١ج:مامقانيعبد اهللا ال

  .٣٢١/ ١ج: القطيفيعبداهللا معتوق
  .٩٢/ ١ج:عبد اهللا ناصر ابو السعود

  .١٧٨/ ٢ج:عبد اهللا نجم
 -١/١٢٠ج:عبد اهللا نعمـة العـاملي     

  .٢٤٦/ ٢ج
  .١/٤٧٣ج: عبد اهللا هادي شبر
  .٧٦/ ١ج: عبد المجيد العطار

-٤٢/ ١ج:عبد المحـسن الخالـصي    
-١٣١/ ٢ ج -٤٥٢-٤٣٠-٦٣-٤٨

١٤٠-١٣٤.  
-٢٤٩/ ١ج:عبد المحسن الكـاظمي   

٤٥٤.  
/ ٢ج: عبد المطلب جعفر االعرجـي    

٢٨٧.  
  .٢٨٧/ ٢ج: عبد المطلب الخالصي

 :عبد المطلب عبد الكريم االعرجـي     
  .٢٨٦/ ٢ج

/ ١ج:عبد المطلب محسن الحيـدري    
٣٤٢-*٢٥٦-١٤٨.  

/ ١ج: عبد الملك بن قريب األصمعي    
٣٦٨-٣٦٦.  

  .٣٦٩/ ١ج:عبد الملك محمد الثعالبي
-٢٨٠/ ٢ج: عبد المـنعم الجمـالي    

٢٩١-٢٨٥.  
  .٤٤/ ٢ج:علوان حسين عبد المنعم

  .٣٢٢/ ١ج:عبد المنعم الفرطوسي
  .٦٠/ ٢ج:عبد المهدي االعرجي

/ ٢ج:عبد المهدي عبـد اهللا االسـدي      
١٣١.  

  .٤٠٩/ ١ج: القزوينيعبد النبي
-١٩١/ ١ج:عبـد النبــي الكــاظمي 

٣٩٠-٢٥٤-٢٥٣-٢٣٢-٢٠٩- 
  .١٥٣/ ٢ج

  .١٥٩/ ٢ج:عبد النبي النيشابوري
-٧٦/ ١ج:عبد الهادي االسـترابادي   

٣٠٣-*٢٥٩-١٠٨.  
  .٣٧١/ ١ج: عبد الهادي التازي
  .١٧٣/ ١ج: عبد الهادي شليلة

/ ٢ ج -١/٣٨٠ج:  الهادي الشماع  عبد
١٠٠.  

  



٣٨٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

-٣٧٢/ ١ج:عبد الهادي الـشيرازي   
  .١٢٢/ ٢ ج-٤٧١

  .٤٣٢/ ١ج:عبد الهادي الغواص
-٤١/ ١ج:عبد الهادي محمد العاملي   

  .١٢ /٢ ج-٤٥٢-٣٩٣-*٢٦٢
  .٢/٩٧ج:عبد الهادي آل الشيخ مهدي

  .٣٧١/ ١ج:عبد الهادي هاشم
  .١٤/ ١ج:عبد الوهاب البدري

 .٢٦٧/ ٢ج:عبد الوهاب الهمداني

-٦٢/ ١ج:عبود درويش االنـصاري   
٢٧٦-٢٧٥.  
  .١٩٢/ ٢ج:عيسى الخالصي عبود

  *١/٢٦٣ج:عبود محمد أمين الحسني
  .١٦٥/ ٢ج:عبود مهدي عبد الغفار

  .٢٤٦/ ١ج:عبود ناصر
  ٢/٥٩ ج-١/١٦٧ج:عبيد اهللا األعرج
  .٣٦٢/ ١ج:عثمان بن حنيف

  .١/١٢٩ج: عدنان الدباغ
  .٣٩٧/ ١ج:عدنان محمد الحيدري

  .٢/١٠٦ج:راضي الحيدريعز الدين 
-١٢٧/ ١ج:عز الـدين آل ياسـين     

٢٤٥-٢٤٢.  
  -٢٧١/ ١ج:عزيز اهللا الطهراني

  -١/١١٨ ج:عزيز حسين الخالصي

  .١٧٠- *١٣٦-١٣٢-٢/١٣١ج
  .١/٤٠٥ج:عزيز محمد علي النجار

  .٢٤٢/ ١ج:عصام العطية
  .٩٥/ ١ج:عطيفة الحسني

  .٨٣/ ٢ج):الشريف(عطيفة 
  .٤٨٨/ ١ج:عفيفة يحيى الورد
  .٢٩٨/ ١ج:عالء الدين الغريفي

  .٢/١١٩ج:عالء محمد علي الحيدري
  .٤٠٧/ ١ج:علم بن سيف بن منصور

  .٤٤/ ٢ج:علوان حسين
  .٢/٧٤ج:علي إبراهيم االعرجي
  .١٧٤/ ١ج:علي إبراهيم التاروتي

  .٢١/ ٢ج:علي اسماعيل آل اسد اهللا
  .٤٧/ ١ج:علي أصغر الشهرستاني
  .٢٦٨/ ١ج:علي أكبر القمي البرقعي

  .٢/٢٨٨ج):الصيدلي(علي االعرجي 
 -٣٣٧/ ١ج:علي األمـين العـاملي    

  .١٧٦-١٥٣/ ٢ج
  .٥٢/ ١ج:لوردعلي أمين ا

-٢٣٠-١٠٥-٦٤/ ١ج:علي البازي 
٣٥٥-٣١٨-٢٧٦.  

  .٢١٠/ ١ج:علي باشا
  .٧٦/ ١ج: علي البغدادي

  .٩٢/ ١ج:علي البالدي البحراني



٣٨٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٢٠٢/ ١ج:علي جعفر كاشف الغطاء
-١٠٠-٧٤/ ١ج:علي جليل الوردي  

٢٤٦-٢٤٢.  
  .٢/١٨٧ج:جواد كاظم االعرجي علي

  .١٨٨-٢/١٨٢ج:علي حبيب الربعي
-٩٢/ ١ج:علي حسن الجشي القطيفي   

٤٥٢-٣٢١.  
  .٨٩/ ١ج:علي حسن الحيدري
  .٩٢/ ١ج:علي حسن الخنيزي
 ٣٨-٣٦-٢٩/ ١ج:علي حسن الصدر  

-١٤٢-٩٦-٩٥-٧٨-٦٣-٦٢-٤٢ 
- ٢٣٢-٢٣٠-١٧٢-١٤٩-١٤٨-

٣٣٣-٣٢٧-*٢٦٦-٢٤٧-٢٣٨-
٤٣٤-٤٠٥-٣٨٨-٣٤٤-٣٤٢-
٤٦٢-٤٦٠-٤٥٨-٤٥١-٤٤٦-
-١٦٥-١٥٥-٧٣-٢/١٢ج  ٤٧٣
٢٥٧-٢٥١-٢٤٣ -٢٣٤-٢١١.  

/ ٢ج:علي حسن عبد الكريم االعرجي    
٢٨٧.  

/ ٢ج:علي حسن لطفـي االعرجـي      
١٩٥.  

  .٢٣٠/ ٢ج:علي حسن مروة
  .٢/٢٣٢ج:علي حسن هادي الكاظمي
  .١١٥/ ١ج:علي حسين عبد اهللا شبر

-١٢٤/ ١ج:علي حـسين محفـوظ    
٣٨٢-*٢٧٠.  

  .٢٦٩/ ٢ج:علي الحكيم
  .٣٦٦/ ١ج:علي بن حمزة البصري

  .١٣٦/ ١ج :علي الحيدري
ــاني ــي الخاق -٣٧٦-٢٠٣/ ١ج:عل

٤٨٠.  
  .٣٧٠/ ١ج:ي خان المدنيعل

  .٢٥٩/ ٢ج:علي خليفة البصري
ــي ــي الخليل  -١٠٤ -١٠٣/ ١ج:عل

  .٢٦٧/ ٢ج
  .١٢٢/ ٢ج:علي الخوئي

ــي ــدي الطهران ــي الدماون  /١ج:عل
٢٧١*.  

  .١٨١/ ١ج:علي رضا االصفهاني
  .٢٠٣/ ١ج):الوالي(علي رضا باشا 

-١٤٠/ ١ج:علي رضا بحر العلـوم    
٢٤٨.  

  .*٢٧٣ /١ج:علي رضا الرشتي
/ ٢ ج -١١٦/ ١ج:ضا العاملي علي ر 
١٥٥-١٥٣*.  

/ ١ج:علي رضا آل كاشـف الغطـاء      
٤٢٣.  

  .٣٠/ ١ج:علي رضا الهندي



٣٨٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٩٩/ ٢ج:يشعلي رف
ــاني ــي الزنج -٢١٢-٨٨/ ١ج:عل

٢٥٦-٢٤٥-٢١٩-٢١٣.  
  .١٧٩/ ١ج:علي الزنوزي

  .٢/٤٤ج):سبط يوسف االزري(علي 
  .١٢٠/ ١ج:علي السبيتي العاملي

 .١٩٢ /١ج: سليمان العامليعلي

  .٤٧/ ١ج):الجد (علي السيستاني
ــستاني ــي السيـ ــع  (علـ المرجـ

  .٣٥٨/ ١ج):األعلى
  .*٢٧٤ /١ج:علي شاه القاجاري

  .٢٨٨/ ٢ج: ي صالح الطائيعل
  .٣٦٢/ ١ج:علي آل طاووس
  ٢/١٦٠ج-١/٢٥٣ج:علي الطباطبائي

 -٤٧٤/ ١ج:علي عاصـي العـاملي    
  .*٢٤٦ /٢ج

-١٧٨/ ٢ج:علي عبد الحسين الواني   
٢٤٧*.  

-٢٣١/ ١ج:علي عبد الحميد الكليدار   
٣٠١.  

  .١٢٠/ ١ج:علي عبد العالي الكركي
  .١٣١/ ٢ج:عبد اهللا االسدي علي

  .*٢٧٥/ ١ج:نصاريعلي عبود اال
  -٩٥-٧٢-٧١/ ١ج: علي عطيفة

  .١٤١-٢٢/ ٢ ج-٣٤٠-٢٢٠-١٦٩
  .٤٧١/ ١ج:علي العلوي

  .٢٨٨/ ٢ج:علي عيسى الحصري
  .٣٧٠/ ١ج:علي بن عيسى الرماني

  .١٧٨/ ٢ج):السيد(علي عيسى 
  .٢٢٨/ ١ج:علي عيسى الكليدار

  .*٢٧٧ /١ج:نيالقوجاعلي قاسم 
  .٤٣٠-٣٠٠/ ١ج:علي الكليدار
  .٣١٦/ ١ج:علي الكوراني
  .١١٧/ ٢ج:علي اللواساني

  .٤٢٣/ ١ج:علي المازندراني
-٢/٧١ج:علي محـسن االعرجـي    

٢٤٨*.  
  .*٢٧٨/ ١ج:علي محسن الحيدري

  .٤٦٩/ ١ج:علي محفوظ
  .١٦١/ ٢ج:علي محمد االخباري
  .٢٩٧/ ١ج:علي محمد االصفهاني
  .٢/٧٤ج:علي محمد االعرجي
  .٤٥٧/ ١ج:علي محمد بحر العلوم

/ ١ج:علي محمـد تقـي آل أسـد اهللا    
  .٢٤٢-٣٢-٣١/ ٢ ج-١٦٩

/ ١ج: علي محمد جعفر االسترابادي    
١٠٩.  

   -١/١٨ج:علي محمد حسن االعرجي



٣٩٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

-٢٢٣-٢١١/ ٢ ج  -٣٥٢-*٢٧٩
٢٣٧.   
/ ١ج: الـشيرازي   محمد حـسن   علي
  .١٤٠/ ٢ ج-٤٧

/ ١ج:علـي محمـد حـسين الزينــي   
٣٣٠-*٢٨٠.  

ــي  ــسلطان  عل ــسين ال ــد ح محم
  .٣٨٤-*٢٨٣/ ١ج:آبادي

  .٢/٢٦١ج:علي محمد رضا الرشتي
  .٣٢٢-١/١٧٥ج:علي محمد رمضان

 /١ج :العـوامي علي محمد الزاهـر     
١٧٥.  

  .٣٠/ ٢ج:علي محمد الشاه آبادي
  .٢٩١/ ٢ج:علي محمد شريف

 /١ج:علي محمد صـادق الخالـصي     
٣٩٤.  

   .٣٣٧/ ١ج:علي محمود العاملي
  .٢/٧٤ج:محمد فضل االعرجيعلي 

  .٤٠١/ ١ج):الميرزا(علي محمد 
  .٢٤٧/ ١ج:علي المختار

  .٧٨/ ٢ج:علي مرتضى االعرجي
ــين  ــضى آل ياس ــي مرت  /١ج:عل

٤٧٦-*٢٨٤.  
  .١٣١/ ٢ج:علي بن مظاهر

  .*٢٥٠/ ٢ج:علي مكي الكاظمي
  .٣٤٩/ ١ج:علي المندالوي

ــروي  ــواني الغ ــي النخج / ٢ج:عل
٢٥١*.  

-١٣٩/ ١ج:علي نقي بحـر العلـوم     
٤٥٧-١٤٠.  

-١١١-٨٨/ ١ج:علي نقي الحيدري  
-٨٤/ ٢ج -٤٤٥-*٢٨٧-٢١٢
٩٧-٩٦-٨٥.  

-*٢٩٠ /١ج: علي نقي الخالـصي   
٤٣٠-٤١٧-٣٩٤.  

  .٢٧٣/ ١ج:علي نقي الطباطبائي
  .٣٨٨/ ١ج:علي النهاوندي

  .٣٢١/ ١ج:علي هاشم العوامي
  .٤٨٠/ ١ج:علي هاشم الهندي

-٢١٩/ ١ج):الخطيب(علي الهاشمي   
  .١٢٧/ ٢ ج-٤٢٦-٢٩١

-٨٠/ ١ج:علي الـواعظ الموسـوي    
٢٩٨.  

-٢٤٢/ ١ج):الدكتور(علي الوردي   
٣٠٠-٢٤٥.  

  .١٧٤/ ١ج:علي يحيى آل محسن
  .٤٨٩/ ١ج:علي يوسف القره داغي

  .٤٠٠/ ١ج:العماد الطبري



٣٩١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٢٢٤/ ١ج:عبد الجبار الورد عماد
  .٤٤/ ١ج:عماد الكاظمي
  .٣٦٣/ ١ج:عمار بن ياسر

  .٢٠٩/ ١ج:عمر باشا
/ ٢ ج -٤٠٩/ ١ج:عمر رضا كحالـة   

٢٥٠-٢٤٣-٢٤٠-٢٢٨-٢١٩.  
  .٩٣/ ١ج:عمران القطيفي

/ ١ج: بـن الحمـق الخزاعـي      وعمر
٣٦٣.  

  .٢/١٨٠ج:عيسى اسماعيل الخالصي
-٤١/ ١ج:ى جعفـر األعرجـي    عيس
 ١٢٠-٢/٣٠ ج -*٢٩٣-٢٤٩-١٦٩

-٢٢٣-٢١١-١٩٧.  
-٧١-٢١/ ١ج:عيسى حيدر الحسني  

  .*٢٥٢/ ٢ج -١٤٦
 .*١٩٢-١٨/ ٢ج:عيسى الخالصي

  .٢٢٨-٢١١ /١ج:عيسى الكليدار
/ ١ج: عيسى محمد حسن االعرجـي    

٣٥٢.  
/ ٢ج:عيسى محمد علـي الكـاظمي     

٢٧٠.  
  .٢٨٨/ ٢ج:عيسى مسلم الحصري

  .٣٣١/ ١ج:لبغداديعيسى مصطفى ا
  .٣٧١/ ١ج:عيسى الناعوري

  حرف الغين
  

  .١٤٥/ ٢ج:غازي الدين حيدر
  .٢٨٥-٥٥/ ١ج):الملك(غازي 

/ ٢ج:غالب محمـد علـي الحيـدري      
١١٧.  

-٢١١ /١ج:ار الكليـد  غزوان سهيل 
٢٣٣-٢٣٠.  

  .١١٨/ ٢ج:غالم حسين مؤمن علي
  .٢٨٨/ ٢ج:غني الجواهري

  

  حرف الفاء
  

/ ١ج:فاروق عبد البـاقي الـساعاتي     
  .٢٨٩/ ٢ ج-٢٧٨

  .٢٩٧/ ١ج:الفاضل البسطامي
  .٢٣٧/ ٢ج:الفاضل الجواد

  .٤٨٩/ ١ج:الفاضل الخياباني
-٣٣٧-١٦/ ١ج:الفاضل الشرابياني 

  .٢٠/ ٢ ج-٣٨٨
  .٢١٩/ ١ج:دريفاضل عباس الحي
-٢٣٣-٢١١/ ١ج:فاضل الكليـدار  

٣٠٠*.   
  .١٦/ ١ج:الفاضل المامقاني



٣٩٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

-*٢٩٧-٥٧/ ١ج: فاضل اللنكراني 
٤٦٩.  

  .١٠٢/ ١ج:فاطمة إبراهيم االعرجي
  .١٠٠/ ١ج:فاطمة أمين الورد
  .١/٤٧٣ج: فاطمة حسون شبر

 /٢ج:فاطمة محمد حـسن االعرجـي     
١٨٧.  

/ ٢ج:فاطمة محمد علي مـال خليـل      
٢٨٩.  

 -٣٩٨/ ١ج:فاطمة محسن االعرجي  
  .١٧٤-١٧٢/ ٢ج

 حـــسن  محمـــدزوج(فاطمـــة 
  .٣٥٢/ ١ج:)االعرجي

): شيخ الـشريعة  (فتح اهللا االصفهاني    
-٣٢١-٢٩٧-١٧٣-٩٢-١/١٦ج

  .١٧٩-١٠٥-٢/٩٩ ج-٤٨١-٣٩٩
-٢٨٣/ ١ج:السلطان آبادي فتح علي   

٣٨٤.  
 -٢٧٤/ ١ج:فتح علي شاه القاجـاري    

  .١٥٩-٢/٧٠ج
  .٢٧٨/ ١ج:علي الحيدري فتحي

  ٢/١٠٦ج:فخر الدين راضي الحيدري
  .١/٢٨٩ج:علي نقي الحيدريي فخر

  .٢٨٤/ ٢ج:مهدي السعيد فخري

  .٢٢٣-٥٢/ ١ج:فرج اهللا أمين الورد
  -١٧٥/ ١ج:فرج العمران القطيفي

٣٧٧-٣٢٢.  
  .٤٨١/ ١ج:فرج محمد الهندي

  .٢٨١/ ٢ج):الطبيب(فرحان باقر 
-١٠٨/ ١ج: فرهاد ميرزا القاجاري  

٣٠٢-٢٩٩-٢٩٨-٢٦٠-٢٥٩*- 
  .٢٨٨-٢٦٨/ ٢ج

  .٢٩٠-٢٨٨/ ٢ج:فريد الجواهري
  .٢٢٨/ ٢ج:فضة أحمد البالغي

/ ١ج:فضة سلمان البـو حـسب اهللا      
٤٨٨-٤٢٧.  

زوج الـــشيخ عزيـــز (فـــضة 
  .١٣٨-١٣٢/ ٢ج):الخالصي

  .٢٣٦/ ١ج:فؤاد االعرجي
  .٢٧٨/ ١ج:فؤاد علي الحيدري

 -٤٦٥-١/٢٢٥ج: لچوخچيا فوزي
  .٢/٢٨٣ج

ــصل األول  ــك(في -٥٥/ ١ج):المل
  .١٣٤ /٢ ج-٤٨٣-٣١٤

  .٥٥/ ١ج:)الملك (فيصل الثاني
  .٢٦٠/ ٢ج:الفيض الكاشاني
  .٣٧١/ ١ج: فينسينزوستركا

  



٣٩٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  حرف القاف
  

  .١١٧/ ٢ج:قاسم تقي أشرفي
  .٢/٦٠ ج-٣٨٠/ ١ج:قاسم الحلي

  .٣٧١/ ١ج:قاسم الخطاط
  .٢٠٤/ ١ج:قاسم الشاوي

/ ٢ج):ابـن الونـدي   (قاسم الكاظمي   
٢١٦.  

  .٤٢٨/ ١ج:قاسم محمد الورد
-٢٧/ ١ج:قربــان علــي الزنجــاني

٣٠٩*.  
  .٤٤٢/ ١ج):اآلخوند( قشقائي

  .٢/٢٢٩ج:قوام الدين العاملي الرشتي
  .٣٦٣/ ١ج:قيس بن سعد بن عبادة

-٢٨١/ ٢ج:قــيس نــزار الــشيباني
٢٩١-٢٩٠-٢٨٩-٢٨٧-٢٨٦-
٢٩٤-٢٩٢.   

  

  حرف الكاف
  

-٢/٤٣ج -١/٤٠٨ج: كاظم األزري 
٥٦-٥٥-٥٢-٥١-٥٠-*٤٦-٤٤.  

  .٣٩/ ١ج:كاظم أسد اهللا العاملي
  .*٣٧/ ٢ج:كاظم أسد اهللا الكاظمي

  .١٢١/ ١ج :كاظم األمين
  .٢٩١/ ٢ج :رضاكاظم جواد 

  .٧١/ ١ج :كاظم جواد النقيب
/ ٢ج :كاظم حسن راضي االعرجـي    

٢٢٦.  
  .*١٩٣/ ٢ج :كاظم حسين االنباري

  .١٠٤/ ٢ج:حسين الحيدري كاظم
  .١٢٤/ ١ج:فوظكاظم حسين مح
  .٢٤٥-٢٠٤/ ٢ج:كاظم الرشتي

  .١٦٨/ ١ج:كاظم راضي األعرجي
-١٧٢/ ١ج:كاظم رضا علي الهندي   

٤٧٧-٤٥٨.  
  .٢٦٤/ ١ج:كاظم سبتي

-٣٦-١/٣٤ج: كاظم سلمان آل نوح   
١٠٥-١٠٠-٩٥-٥٦-٤٨-٣٩-٣٨ 
-٢١٣-١٩٩-١٧١-١٥٠-١٤٢-

٢٤١-٢٣٧-٢٣٦-٢٣٠-٢٢٧-
٢٦٧-٢٦٤-٢٦١-٢٥٥-٢٤٢-
٣٠٥-٣٠١-٢٩٤-٢٨٥-٢٧٦-
٣٤٥-٣٣٩-٣٢٨-٣٢٦-*٣١٣-
٣٧٦-٣٥٨-٣٥٥-٣٥٣ -٣٤٦-
٤٤٤-٤٢٢-٣٩٧-٣٩٥-٣٨٦-
  ٤٨-٣٢-٢١-٢/١٥ج -٤٥٤-٤٥٢
١٤٩-١٤١-١٠٧-١٠٦-١٠٠-٩٣  



٣٩٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

٢٩٣-٢٩٠-٢٨٤-٢٤٣-٢١٢.  
  .٢١/ ٢ج:كاظم العاملي

-٩٦/ ١ج :كاظم عبد الدايم الدجيلي   
  .٦٥/ ٢ ج-٢٦٢

  .٢٥٢/ ١ج :كاظم عبد اهللا الزنجاني
 -٢/٧١ج :كاظم محـسن االعرجـي    

  .١٩٨-١٩٦-*١٩٤/ ٢ج
/ ١ج :كاظم محمد جـواد الخالـصي     

٣٩٤.  
  .٢/٧٤ج:كاظم محمد فضل االعرجي

  .١/٤٠٥ج:كاظم محمد علي النجار
-*٢٥٣/ ٢ج:كاظم محمود الكاظمي  

٢٧٥.  
  .١٢٧/ ٢ج:كاظم هادي الحيدري
  .٢١٩/ ١ج:كامل عباس الحيدري
  .٢٧٨/ ١ج:كامل علي الحيدري

  .٢/٢٨٩ج:كريمة محمد جواد محفوظ
  .١/٣٧٩ج):الدكتور (كمال السامرائي

/ ١ج:محمـد بـن فـالح     كناسة بنت   
٤٠٧.  

  .٣٧٧-٣٧٢/ ١ج:كوركيس عواد
  .٧٣/ ١ج:كوكب غالم رضا

  
  

  حرف الالم
  

  .*٢٥٤/ ٢ج:لطف علي المازندراني
  .*١٩٥/ ٢ج:لطفي علي االعرجي

  

  حرف الميم
  

  .*٣٢١/ ١ج:ماجد هاشم العوامي
  .٣٧١/ ١ج:مارتينو ماريو مورانو

  .٣٦٣/ ١ج:ارث األشترمالك بن الح
  .٣٦١/ ١ج:مالك بن نويرة

  .٣٦١/ ١ج: بن نويرةتممم
  .٣٦٨-٣٦٧/ ١ج:المتنبي

  .٣٧٠-٣٦٦/ ١ج:المثقب العبدي
  .١١٧/ ٢ج:مجيد حميد االعرجي

  .٣٨٠/ ١ج:محسن أبو الحب
  .٨١ /١ج:محسن أبو طبيخ

 .١٨٩/ ١ج: محسن أحمد الموسـوي   
-١١٨-٢٣ /١ج: محسن األعرجـي  

٢٣٦-١٩١-١٨١-١٦٧-١٢٢-
٣٩٨-٣٦٢-٣٤٠-٢٩٤-٢٥٣-
  -٦٣-٦٢-٦٠-٣٨/ ٢ ج-٤٠٨
١٧٨-١٧١-٧٩-٧٨-٧٣-*٦٧-
١٩٠-١٨٨-١٨٥-١٨١-١٧٩-  



٣٩٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

١٩٥-١٩٤-١٩٣-١٩٢-١٩١-
٢٠١-١٩٩-١٩٨-١٩٧-١٩٦-
٢٢٦-٢١٧-٢٠٨-٢٠٧-٢٠٤-
٢٤٨-٢٤٧-٢٣٢-٢٣١-٢٣٠-
٢٦٠-٢٥٤-٢٥٣.  

-٦٧-٤٣ /١ج:محسن األمين العاملي 
٣٩٢-٣٧٧-٣١٦-٢٠٣-١٢١-٩٠ 
-٤٥٧-٤٢٣-٤١٦-٤٠٩ -٤٠٦- 
  .٢١٧-١١٤-٥٥-٥٣-٣١-٢/٢٨ج

  .*٣٢٤/ ١ج:محسن جواد الحيدري
  .١٥٣/ ٢ج:محسن حسن العاملي

  .١٠٠/ ١ج:حسن الوردمحسن 
  .٤٧١-١٨٩-٥٧ /١ج:محسن الحكيم
  .١٤٥/ ٢ج:محسن خان
/ ٢ ج -٣٥١-١/١٢٠ج: محسن خنفر 

٣٤.  
  .٤٧ /١ج:محسن الزنجاني
  .٢٨٧/ ١ج:محسن السوداني

  .١٤/ ٢ج:محسن شريف آل الجواهر
  .١٥٥/ ٢ج:محسن العاملي العيثيثي

 /١ج :علي محمد االعرجـي   محسن  
٢٧٩.  

/ ١ج:محسن محمد تقـي آل ياسـين      
٣٢٨-*٣٢٥.  

-٢٢٢/ ١ج:محـسن هاشـم الــورد  
٤٨٧-*٣٢٧.  

  .١٢٥/ ١ج:محفوظ بن وشاح االسدي
  .٣٧١/ ١ج:محمد أبا حنيني

  .٢٩٠/ ٢ج:محمد إبراهيم االعرجي
/ ١ج:محمد إبـراهيم شـرف الـدين      

  .٢٠١/ ٢ ج-١٩١
  .٢٩٠/ ٢ج:يم الشيبانيمحمد إبراه

  .٢٧٧/ ١ج: اللواسانيإبراهيممحمد 
  .٣٦٤/ ١ج:محمد بن أبي بكر

  .*١٩٩/ ٢ج:محمد أحمد البصري
-٤١-١/٢١ج:  الحيدري أحمدمحمد  
/ ٢ج -٣٣٣-٢٢٠-١٨٩-٧٢-٧١
٩٤-٩٣-٩٢-٩١-٩٠-٨٩-٤٥-

١١٣-١٠٨-١٠٢*.  
-٢٨٠/ ١ج:محمــد أحمــد الزينــي

  .٥٦-٥٥/ ٢ج -٣٣٠
/ ١ج:ظميأحمد عبد النبي الكا   محمد  
٢٣٢.  

  .٢٣٤/ ٢ج:محمد أحمد العطار
ــاري  ــرزا(محمــد االخب / ١ج):المي

  .*١٥٩-٦/ ٢ ج-٣٣٠
 /١ج:شعبان التـاجر  محمد اسماعيل   

١٩٥.  



٣٩٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٩٧-٤٧ /١ج:محمد االصفهاني
  .٢٤٨-١٠٣/ ١ج:محمد االيرواني

 /١ج:محمد أمـين حـسن الحـسني      
  .١١٣/ ٢ ج-*٣٣٣

-٢٤-١٦ /١ج:محمد أمين الخـوئي   
/ ٢ ج -٤١٣-٤٠٤-٣٨٣-١٤٥-٩٠
١٢٣-٣٩-٢٥-١٨.  

/ ٢ج:محمد أمين محمد الحاج كـاظم     
٢٥٥*.  

/ ٢ج:محمد أمين محمـود الكـاظمي     
٢٧٥-٢١٨.  

  .٥٢ /١ج:الوردمحمد أمين 
 /١ج:محمد اياد جـواد الـشهرستاني     

٨١.  
  .١/٤٨١ج:محمد باقر االصطهباناتي

-٤٦ /١ج:محمد بـاقر االصـفهاني    
٤٤٢.  

  .٤٨٣/ ١ج:محمد باقر البهادلي
-١٦٧/ ١ج: محمد بـاقر البهبهـاني   

-٢٣١-٢٠٣-٦٩-٦٧/ ٢ ج -٤١٣
٢٥٦.  

  .٤٠٢-٢٦٢/ ١ج:محمد باقر الحجة
  .٨٩ /١ج: محمد باقر حسن الحيدري
  -٤١٥/ ١ج: محمد باقر الخوانساري

  .٢٤٩-٦٩-١٧/ ٢ج
  .٦٨/ ٢ج :محمد باقر الرشتي

  .٦١ /١ج :حمد باقر السلماسيم
-١٥١-٥٧ /١ج :محمد باقر الصدر  

٣٧٣-٣١٦-٢١٢-١٥٥.  
/ ١ج :ريمحمد باقر علي نقي الحيـد     

٢٨٩.  
  .١٣٨/ ١ج :نييگالبالگمحمد باقر ا

  .٤٨١/ ١ج :محمد باقر هاشم الهندي
  .١٢٧/ ١ج :محمد بدوي طبانة

  .١/١١١ج: محمد التبريزي الهريسي
  .٢/١٧٨ج): المال(محمد التبريزي 

 /١ج:  الحيـدري  إبـراهيم محمد تقي   
  .١٠٩/ ٢ ج-٢٢

  .*٣٣٥ /١ج:محمد تقي أسد اهللا
  .٦٨/ ٢ج:محمد تقي االصفهاني

 /١ج: محمد تقـي بـاقر آل ياسـين       
٣٣٧*.  

  .٢١٣/ ٢ج:محمد تقي البرغاني
 ٩٢-١/٤١ج: أسد اهللاحسنمحمد تقي   

-٤٦٢-٣٣٣-٢٩٣-٢٢٠-١٨٩- 
  .*٣٠-٢٢-٢٠/ ٢ج

/ ١ج: محمد تقي راضـي الخالـصي   
  .١٣٢/ ٢ ج-٣٩٤-*٣٣٩-١٧١



٣٩٧ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

-٤٧ /١ج:محمــد تقــي الــشيرازي
٤٣٩-٤٣٠-٤١٨-٤١٧-٣١٤-
  .٩٩-٩٧-٩٦/ ٢ ج-٤٨٣

-١٤٩/ ١ج:محمد تقـي آل صـادق     
١٥٠.  

: محمد تقي عبد الحسين آل أسـد اهللا       
  .١٦/ ٢ج

/ ١ج: محمد تقي عبـد اهللا الزنجـاني     
٢٥٢.  

  .٤٧ /١ج :محمد تقي القزويني
  .٢٩٠/ ٢ج :محمد تقي كافي

  .١٠٣/ ١ج :نييگالبالگمد تقي امح
: محمد تقي محمد علـي الـسبزواري   

  .٤٠٠/ ١ج
  .١٠٢/ ١ج :محمد تقي النوري

  .١٤٨/ ١ج:محمد تقي يوسف العاملي
/ ١ج:محمد جعفر راضي االعرجـي    

 ١٧١-٢/٧٩ج -*٣٤٠-٢٤٨-١٠٢
-١٩٦-١٨٥.  

-٤٣ /١ج:محمد جعفر عبد اهللا شبر    
٤٧٤.  

  .١/٢٠٢ج:محمد جعفر كاشف الغطاء
/ ١ج:عفر محمد مهدي الصدر   محمد ج 
٤٢٢.  

  .١/٣٩٤ج:محمد جواد باقر الخالصي
  .١٧٧/ ٢ج:محمد جواد البغدادي

-٢١٣/ ١ج:لبالغـي محمد جـواد ا   
  .١٧٦/ ٢ ج-٣٧٠

  .١/٧٦ج:محمد جواد جعفر الموسوي
ــواد   ــد ج ــواد(محم ــسين ) ج ح

  .*٢٥٦/ ٢ج:الخالصي
  .*٣٤٧ /١ج:محمد جواد السلماسي

  .٢٣٧/ ١ج:محمد جواد سعد آل شديد
  .٤٠٨/ ١ج:محمد جواد سهيل النجفي

-٢٥٦-٤٩ /١ج:محمد جواد الصدر  
٤٧٠-٤٦٩-٤٥٢-*٣٤٢.  

  .٢/٦٥ج):سيدال(محمد جواد العاملي 
 :محمد جواد عبد الحسين البغـدادي     

  .٢٢ /١ج
  .٩٠ /١ج:محمد جواد عبد اهللا شبر
 -١٩٢/ ١ج:محمد جواد علي العاملي   

  .٢٢٥/ ٢ج
  .١٣٦/ ١ج:محمد جواد الغبان

  .*٣٤٨/ ١ج:محمد جواد الكرمنجي
  .٢٤٢/ ٢ج:محمد جواد محفوظ
  .١١٧/ ٢ج:محمد جواد مغنية

  .٣٩: محمد جواد مهدي أسد اهللا
  ٢/٢٣٧ج:محمد جواد ناصر الكاظمي



٣٩٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٣٢٢/ ١ج:محمد جواد نعمة الصافي
  .*٣٥٠ /١ج:محمد حبيب الكاظمي

-٤٤٠-٢٨٠/ ١ج:محمد حرز الدين  
 ٢٢٧-٢٢٠-١٩٧-٢/١٦٠ج -٤٤٢

-٢٦٥.  
  .١٦/ ٢ج: محمد حسن آل أسد اهللا
  .٢٣٩/ ٢ج:محمد حسن االشتياني

  .٢/١٣٨ج:محمد حسن باقر الخالصي
  .٤٢٤/ ١ج:محمد حسن التستري
  .٧٦/ ١ج: محمد حسن الجوهر

/ ٢ج:محمد حسن راضي االعرجـي    
٢٢٦.  

/ ١ج):صاحب الجـواهر (محمد حسن  
-٧٦-٣٤/ ٢ ج -٤٧٩-٤٠٢-٣٠٩
٢٧٣-٢٣٤-٢٣٣-٢٠٦.  

  .٣٢٢/ ١ج:محمد حسن الشخص
 /١ج :)المجدد (محمد حسن الشيرازي  

١٠٣-٩٧-٤٦-٤٣-٢٦-١٨-١٦-
٢٥١-٢٤٨-١٧٩-١٦٩- ١٠٤-
٤٨١-٤٥٦-٣٨٣-٢٨٣-٢٧١- 
-١٢٠-١١٣-٩٩-٣٠-٢/٢٢ج

١٦٦-١٤٠-١٢٢.  
  .٢/١١٧ج: محمد حسن الصافي

  .١/٤٨٣ج: محمد حسن آل الطالقاني

  .*٣٥٦ /١ج:محمد حسن القطيفي
ابـن البـصير    (محمد حسن الكاتـب  

  .٤٠٢-٧١-١٨ /١ج):الكاظمي
  .٢/٢٣٤ج ١/٢٧٥ج:محمد حسن كبة

/ ١ج :محمد حسن محسن االعرجـي    
 /٢ج -٤٠٣-*٣٥١-٢٧٩-١٧١
٢٢٣-١٧٠-١٣٦-٧٩.  

: محمد حسن محمد علـي الخالـصي    
  .١٤١-١٣٢/ ٢ج

: مهدي االعرجـي  محمد حسن محمد    
  -*٢٥٧/ ٢ج -٦٦/ ٢ج -١/٢٠ج

  .١٧٥/ ١ج:محمد حسن المرهون
 ١/٧ج:)الكبير(محمد حسن آل ياسين     

-٢٠٠-١٢٠-١١٦-٦٨-٥٩-١٨-
٣٩١-٣٠٥-٢٥١-٢٤٨ -٢٢٠-
-٦٥-٢٦-٢٢-١٧-٥/ ٢ ج -٤٧٤
١٧٤-١٤٨-١٢٢-١٢٠-١٠٢-٧٦ 
-٢٢٧-٢١٧-٢١٥-٢٠٤-١٨٩-

٢٧٤-٢٧٢-٢٥٥-٢٤٦-٢٣٤.  
-٨٥-١/٦٨ج:محمد حسن آل ياسين   

٢٣٢-٢٢٨-٢٢٠-٢١٠-٢٠٩-  
٤٠٨-٤٠٧-*٣٥٧-٢٩١-٢٣٥-
-٦٦-٤٥-١٤/ ٢ ج  -٤٤٩-٤٠٩
٢٥٠-١٤٨-١٢٦.  



٣٩٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

/ ٢ج:محمد حسين أسد اهللا الحيـدري     
١١٩-١٠١.  

/ ٢ج: محمد حسين باقر آل أسـد اهللا      
٢٩.  

  .٢٩٢-٢٨٣/ ٢ج:محمد حسين بليبل
ــروش   ــت ف ــسين بوس ــد ح محم

  .٦٦/ ٢ج):الكاظمي(
  .٤٢٥/ ١ج:محمد حسين الجاللي

  .٢٩٠/ ٢ج:سين الجواهريمحمد ح
  .٢٢٤/ ١ج:محمد حسين حرز الدين
  .٢٩٠/ ٢ج:محمد حسين الحسني

/ ٢ج:محمد حسين خـان المدراسـي     
١٥٠.  

  .٢٦٢/ ١ج:محمد حسين الدهدشتي
/ ١ج:محمد حسين الـسلطان آبـادي     

٣٨٣-٢٨٣*-  
-٤٧ /١ج:محمد حـسين الطبـسي    

٤٢٠.  
  .٢٥٨/ ٢ج:محمد حسين العاملي

  .٢١٢/ ١ج:محمد حسين فضل اهللا
  .٢/١٥٠ج:  القندهاريمحمد حسين

/ ١ج:محمد حسين آل كاشف الغطـاء     
٤٨٢-٤٧١-٤٢٥-٣١٦.  

  ١/٢٤٦ج: محمد حسين كاظم آل نوح

  .٢٩٣/ ٢ج -٤٣٠-*٣٧٩-٣١٧
-٤١/ ١ج: محمد حسين الكـاظمي   

-٢/٢٠ ج -٢٤٨-١٦٩-١٠٤-١٠٣
١٣٩-١٢٢-١٢٠-٧٣-٣٠-٢٢-

٢٦٧-٢٤٦-٢٣٦-١٦٦.  
-١٢٤/ ١ج:محمد حـسين محفـوظ    

٤٠٣-*٣٨٢.  
/ ١ج:محمد حسين محمد تقي الحيدري   

٤٣٠-٦٢.  
:  آل ياسـين    محمد حسن  محمد حسين 

  .٣٧٦-٣٦٠/ ١ج
  .٢٤٦/ ١ج:محمد حسين المشاط

/ ١ج:محمد حسين مهدي المرايـاتي    
٤٥٥-١٢٧.  

-٤٧ /١ج:محمــد حــسين النــائيني
٢٩٧-٢٨٧-٢٥٧-٢٥٦-١٤٨-
  .٢٨٠-١٠٧-٢/٩٦ ج-٤٧١-٣١٦

-٢٩ /١ج:محمد حسين هادي الصدر   
٤٧٧-٤٧٦-٤٤٦-٤٣٤-٣٨٥.  

-١٨ /١ج:محمد حـسين الهمـداني    
  .٢/٢٢ ج-٣٩٣

-٢٩٠-٦٣ /١ج:محمــد الخالــصي
  .١٣٢-١٢/ ٢ ج-*٤١٧-٣٣٩

  .١٥٥/ ١ج:محمد خضير السقا



٤٠٠ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .*٢٥٩/ ٢ج:محمد خليفة البصري
  ١/٤٧ج:محمد داود الخطيب الشمري

  .٢١١/ ١ج:محمد الدشتي
-١٦٧/ ١ج:محمد راضي االعرجي  

  .١٧٢/ ٢ ج-*٣٨٧-١٦٨
  . ١٧٥/ ٢ج:محمد رسولي

/ ١ج:د رشيد عبد الحميد الكليدار    محم
٢٣١.  

  .٣٤٠/ ١ج:محمد راضي االعرجي
  .٢٣٤/ ٢ج:محمد راضي العطار
-٤٩-٤٣/ ٢ج: محمد رضا االزري  

٥٥-*٥٠.  
-٣١٣/ ١ج: محمد رضا آل أسد اهللا    

  .٢٢-٢١/ ٢ ج-٤١٦-٣٨١
  .١٠٤/ ١ج:محمد رضا االصفهاني

  .٢/٦٦ج:محمد رضا حسن االعرجي
 /٢ج: محمد رضا حمـزة الكـاظمي     

٢٦٠*.  
شــالجي (محمــد رضــا الخالــصي 

  .١٤١-١٣١/ ٢ج): موسى
 /١ج: محمد رضا الرشتي الكـاظمي    

٢٦١-٤٥*.  
  .*٣٨٨ /١ج:محمد رضا الزنجاني
  .٢٠٣/ ١ج:محمد رضا سلمان

  .*٣٩٠/ ١ج:محمد رضا شبر
-١٩٢-١/٩٣ج:محمد رضا الشبيبي  

  ٢/٢٦٧ج -٣٩٦-٣٨٠-٣٧٢-٢٠٤
  .٢٩١/ ٢ج:محمد رضا الشيباني

ــد ــول   محم ــد الرس ــا عب  رض
  .٢٨٥-١٠٩/ ٢ج:الحيدري

  .٣٧٨/ ١ج:محمد رضا القاموسي
  .*٢٦٢ /٢ج:ضا المنشيمحمد ر

-٢٨٢/ ١ج:محمد رضـا النحـوي    
  .٢١٣/ ٢ ج-٣٣٠

  .٣٢٢/ ١ج:محمد رضا الهندي
-٤٧ /١ج:محمد رضـا آل ياسـين     

٣٥٧-٢٥٦-٢٣٩-٢٣٥-١٨٩-٩٧ 
-٤٧٦-٤٧١-٤٣٢-٤٣٠.  

  .٣٧١/ ١ج:محمد بن زكريا الغالبي
  .٤٧/ ١ج: محمد زكي محمد فرج

-٤٤ /١ج:محمد سـعيد االسـكافي    
٤٥٧.  

 -٣٢٧/ ١ج:محمد سـعيد الحبـوبي    
  .٢٣٥/ ٢ج

  .١/٢٠٤ج:محمد سعيد صالح التميمي
  .٤٥٢/ ١ج:محمد سعيد العدناني

-٣٧٥/ ١ج:محمد سـعيد الكـاظمي    
٣٧٦.  



٤٠١ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٤٧ /١ج:محمد سعيد الكلبايكاني
: محمد علي الـسبزواري    محمد سعيد 

  .٤٠١/ ١ج
  .٣٢٢/ ١ج:محمد سعيد المسلم

-١٥ /١ج: محمد سـلمان العطـار    
  .٢٨٤-١٠٠/ ٢ ج-٤٣٢

 -١٩٢/ ١ج:محمد سليمان العـاملي   
  .*٢٦٣-٢٠١/ ٢ج

-٤٤-٢٨-١/٢٠ج:محمد الـسماوي  
١٥٠-١٤٦-١٢٤-١٠٥-٧٠-٤٨-

٢٠٥-٢٠٣-١٩١-١٨٣-١٧١-
٤٠٣-٣٣٠-٣٢٧-٢٩٤-٢٩٣-
٤٢٢-٤١٤-٤٠٩-٤٠٧-٤٠٤-
-٢/١٢ج -٤٧٦-٤٥٣-٤٤٤-٤٤٠
٥٦-٥٥-٥٣-٥١-٤٨-١٦-١٥-
١٣٢-١٢٤-٩٢-٧١-٦٣-٥٩-  

٢٦٨-٢٣٦-١٥٤-١٤٩-١٣٧.  
  .١٤٥/ ٢ج:محمد شاه خان

-١/٣١ج: محمد شاه عباس القاجاري   
٣٠٣-٢٧٤.  

  .٤٢٢-٣٨٠/ ١ج: محمد آل شديد
  .٢٩١/ ٢ج: محمد شريف االفغاني

  /١ج:محمد صادق حسين الخالصي
١٧١-١٦٩-١١٨-٩٩-٤٧-٢٧-  

٤١١-*٣٩٣-٢٦٢-٢٤٩ -٢٢٧-
  .٢٣٦-١٣٢-١٢٢/ ٢ ج-٤١٧

  .٢٣٧/ ١ج:محمد صادق آل شديد
  .١/٤٠٠ج: محمد صادق بحر العلوم

  .٤٢٠-١/٩٧ج: الشيرازيصادق محمد
ــاس ال  ــادق عب ــد ص ــشته محم ل

  .١٣٨/ ١ج:نشائي
: محمد تقي الخالـصي    محمد صادق 

  .١١٧/ ٢ ج-٢٤٥/ ١ج
 :محمد صادق محمد حسين الـصدر     

-٢٨٦-٢٦٧-١٥١-١٥٠-٢٩ /١ج
٣٨٦-٣٥٥ -٣٤٥.  

 :محمد صادق محمد مهدي الـصدر     
   .٤٢٢-٣٤٣/ ١ج

  .٢١٣/ ٢ج:محمد صالح البرغاني
  /١ج):الخالني(محمد صالح الحيدري 

٤٣٠-*٣٩٥-٢٨٧.  
-١١٢/ ١ج:لكـاظمي محمد صالح ا  

٤٥٤.  
  .٢٨٩/ ٢ج:محمد صالح مشكور

/ ٢ج: محمد صالح مهدي عبد الغفار    
١٦٥.  

/ ١ج): رئيس الوزراء (محمد الصدر   
٤٧٦-٣٨٦-*٣٥٣-٢٦٦-٢٣٩-  



٤٠٢ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٢٤٣/ ٢ج
-٢٠٠-٤١/ ١ج:محمد طـه نجـف    

. ١٠٧-٩٩-١٤/ ٢ ج -٤٢٠-٢٩٣
-٨٩/ ١ج:محمد طـاهر الحيـدري    

٢٧٨-٢١٦-٢١٣.  
  .١/٣٥٨ج:محمد طاهر آل راضي

-٤٣٢/ ١ج: محمد طاهر الموسـوي   
٤٧٠.  

  .٢٥٢/ ١ج: محمد الطهراني
ــاملي ــد الع / ٢ ج-٤١٧/ ١ج: محم

١٢٤.  
/ ٢ج):صاحب المدارك (محمد العاملي   

٢٣٨.   
  .٣٧١/ ١ج:محمد بن عباس القباج

  .١/٢٣١ج:محمد عبد الحميد الكليدار
  -٢٦٤/ ٢ج:محمد عبد العزيز البيات

  .٢٤٤/ ١ج:مد عبد الغني المختارمح
  .٣٧١/ ١ج:محمد عبد الفتاح الحلو

/ ١ج:محمد عبد الكـريم االعرجـي     
٢٥٠.  

  .٢/١١٢ج:محمد عبد الكريم الحيدري
ـ        / ١ج:امحمد بن عبد اهللا بـن زكري

٣٦٩.  
  .٢٥٢/ ١ج: محمد عبد اهللا الزنجاني

/ ١ج:الزهيري القطيفي محمد عبد اهللا    
  .*٢٦٤/ ٢ج -٢٤٣
  .٢٠٦/ ١ج:عبد اهللا الكتبي محمد

/ ١ج: محمد عبد الهادي االسترابادي   
٢٦٠.  

/ ١ج:بن عبد الواحد المقدسـي    محمد  
٣٦٩.  

امـام  (محمد عبد الوهاب الهمـداني      
ــرمين  /٢ج -٧١-٤٦/ ١ج): الحـ

٢٦٥-١٤١*.  
  .٣٨٠/ ١ج: محمد العسكري

 -١٨٧/ ١ج:محمد العطار الحـسني   
  .٨٤/ ٢ج

  .٩٦-٩٥/ ١ج: محمد عطيفة
/ ٢ج:محمد علي إبراهيم االعرجـي    

١٧٥.  
/ ٢ج: محمد علي أسد اهللا الحيـدري     

١١٦-١٠١*.  
  .٤٣٠/ ١ج:مد علي االعرجيمح

  .٥٠/ ٢ج:محمد علي األعسم
  .٢/٢٤ج:محمد علي أمين آل أسد اهللا
  .٢٩١/ ٢ج:محمد علي أمين الجمالي
  .١٠٤/ ١ج: محمد علي االوردبادي
  .١٣٩/ ١ج: محمد علي بحر العلوم



٤٠٣ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .١٦٠/ ٢ج: محمد علي البهبهاني
  .*٢٦٩/ ٢ج:محمد علي الجلبي

ـ   / ١ج:  الجمـالي   حـسن  يمحمد عل
٤٨٠-٢٥٦.  

  .٢٦٤/ ١ج: محمد علي الحسني
  .٢٩١/ ٢ج: محمد علي الحكيم

  .٢٦٧/ ١ج: محمد علي الحوماني
  .٤٠٨/ ١ج: محمد علي الخاقاني

  .٤٧/ ١ج: محمد علي الخراساني
/ ٢ج: )المـال  (محمد علي الخراساني  

١٧٨.  
/ ١ج: محمد علي راضي االعرجـي    

  .١٧٢/ ٢ ج-*٣٩٨-١٦٨
/ ١ج: رضا علي الهنـدي   محمد علي   

٤٧٧-١٧٢.  
  .١/٣٢١ج:محمد علي سلمان القطيفي

  .*٢٧٢/ ٢ج:محمد علي الرشتي
-٢٣٨/ ١ج:محمد علـي آل شـديد     

  .٢٤٣-٢٤٠/ ٢ج -٢٣٩
  .١٤٨/ ١ج:محمد علي شرف الدين
  .٢٦٧/ ٢ج:محمد علي الشهرستاني
  .٤٦٩/ ١ج:محمد علي الشوشتري

/ ١ج):اقا مجتهـد  (محمد علي الصدر    
٤٦.  

  .١٨٨/ ٢ج:محمد علي عبد االئمة
/ ١ج:محمد علي عبد اهللا الجزائـري     

١٠٩.  
ـ      / ١ج:صيمحمد علي عزيـز الخال

 ١٣٧-١٣٢-١٣١-٧٩/ ٢ ج -١١٨
-٢٣٦-٢٢٥-*١٣٩.  

  .٢/٢٦٩ج: محمد علي فتح علي شاه
  .١٧٨/ ٢ج):الشيخ(محمد علي كاظم 

:  االعرجـي  محمد علي كاظم محسن   
-١٨٧-١٧١-١٨/ ٢ ج -٣٤٠/ ١ج

١٩٨-*١٩٦-١٩٤.  
-٢/١٨٦ج: كاظم محمود  محمد علي 

٢٧٥-٢٥٣.  
  .*٢٧٠/ ٢ج: محمد علي الكاظمي

  .٢/٢٥٩ج:ريمحمد علي محمد البص
  :محمد علي محمد تقي السبزواري

  .*٣٩٩/ ١ج
/ ١ج:محمد علي مصطفى الحيـدري    

٤٤٥.  
-٥٩/ ١ج:محمد علي مقصود علـي    

٤٠٢-٣٨٢-٣٥٢-٣٥١-٢٧٠*- 
-٢٢٩-٢٢٢-٢١٥-١٦٥-٧٩/ ٢ج

٢٧٣.  
  



٤٠٤ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

:  مهـدي عبـد الغفـار      محمد علـي  
  .٢/١٦٥ج

-١١٤-١/٥٩ج:محمد علي الموسوي  
١٨٢-١٤٤-١٣٩-١٢٢-١١٥-
-٢٥-١٤/ ٢ ج -٤٠٣-٣٨٢-٣٣٥
٢٦٥-١٦٥-١٤٠-١٣٦-٣٨-٣٧.  

 -٢٨٩/ ١ج:محمد علي نقي الحيدري   
  .١٠٣-٩٣-٤٥/ ٢ج

  .١/٤٠٥ج: محمد علي النجار
  .١٧٣/ ١ج: محمد علي النهاش

  ٢٤٥-١/٢٤٢ج:محمد علي آل ياسين
  .٣٢١/ ١ج: ألحسائيمحمد عيثان ا

  .١٩٢/ ٢ج: محمد عيسى الخالصي
-*٧٣/ ٢ج: محمد فضل االعرجـي   

٢٨٨.  
  .*١/٤٠٥ج:ظمي الكامحمد بن فالح
  .٢٢٩/ ١ج:محمد القزويني

  .١/٤١٠ج:محمد الحاج قنبر الكاظمي
  .٤٤٢/ ١ج:محمد الكاشاني

  .٢٩٢/ ٢ج:محمد كاظم بليبل
-١٠٣-١٨/ ١ج:محمد الحاج كـاظم   

٣٣٧-٢٩٣-٢٢٠-١٦٣.  
 ٤١-١/١٦ج: مد كاظم الخراساني  مح
-٢٧٧-٢٥٢-١٧٣-١١١ -٩٢-  

٤٢٠-٤١٧-٣٩٩-٣٩٣ -٢٩٣-  
  .٢٥١-١٠٧-٩٩-٩٦-١٥-٢/١٤ج

  .١٧٨/ ٢ج:محمد كاظم محمد تقي
-١١١-١٦/ ١ج:محمد كاظم اليزدي  

  .١٤/ ٢ ج-٤٨٢-٣٢١-٢٩٣-١٧٣
  .٤٧٠/ ١ج:محمد الكرجي
  .١٠٣/ ١ج:محمد الالهيجي

/ ٢ج :محمـد المجاهـد الطباطبـائي   
٢٣٣-٢١٣.  

-٢/٧١ج :محمد محسن االعرجـي   
٢٠٨-١٩٨-١٧٢.  

-٣٩٣ /١ج :محمد محسن الـشيبي   
٤١١*.  

-٢٧/ ١ج:محمد محـسن العـاملي    
  .١٥٣/ ٢ج -٣١٣

   -٤٣٠-١٢٥/ ١ج:محمد محفوظ
  .١٢/ ٢ج
 /١ج: محمد بـاقر الـسلماسي    مد  مح

٤١٣*.  
/ ١ج: محمد محمد تقي آل أسـد اهللا       

  .٣٢-٢٩-٢٤/ ٢ ج-٢٩٤
/ ١ج:محمد محمد تقي بحـر العلـوم      

١٤٠-١٣٩.  
  /١ج: محمد محمد حسين االصفهاني



٤٠٥ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

٤٧-٤٦.  
/ ١ج: محمد محمد رضا االعرجـي     

٤٠٠.  
/ ١ج: محمد محمد صادق الطباطبائي   

٤٨٢.  
/ ١ج :محمد محمد صادق الموسـوي    

٤٢٣-٤١٥.  
/ ١ج:محمد محمد صـالح الحيـدري     

٣٩٧.  
/ ١ج: مقصود علـي   محمد محمد علي  

٤٠٤-٤٠٣-٤٠٢.  
ـ       /٢ج:يمحمد محمد مهـدي االعرج

٧٦-*٧٥.  
  .٢٩٢/ ٢ج :محمد محمود الحسني
  .٤٤/ ٢ج :محمد مراد االزري

  .١٠٤/ ١ج: محمد مرتضى الهندي
  .٣٧٢/ ١ج: محمد مرسي الخولي

  .١١٧/ ٢ج:محمد مرعي االنطاكي
-٩٠/ ١ج:محمد معـصوم القطيفـي    

٢٥٥-٢٥٤-٢٥٣-١٢٢-١١٤-
-١٨٤-١٨٠-٣٨-١٧/ ٢ ج -٣٩٠
٢٠٤-١٩٦.  

  .٨٦ /١ج:محمد آل مغنية
  .٣٧٧-١/٤٧ج:مفيد آل ياسينمحمد 

  .١٤٥/ ٢ج: محمد مقيم خان
 -٢٧٨-١٣٥/ ١ج:محمد المنـصور  

  .٢٩٥/ ٢ج
-١/١٦٧ج: محمد مهدي بحر العلوم   

٣٣٠-٢٨١-٢٨٠-٢٠٢-١٨١-
 ٦٩-٦٧-٥٥-٥٠-٤٦/ ٢ج -٤٠٣

-٢٣٣-٢١٧-١٦٠.  
  .١٢٧-١/٤٨ج: محمد مهدي البصير

/ ٢ج: محمد مهدي حسن االعرجـي    
٧٩-*٧٦-١٧.  

  .٢٧/ ١ج: الخراسانيمحمد مهدي
  .١٩١/ ٢ج:محمد مهدي الخوانساري

  .٤٨٢/ ١ج: يسبزوارمحمد مهدي ال
 -٢٥٣/ ١ج:محمد مهدي الشهرستاني  

  .١٦٠/ ٢ج
  -٩٧-٤٩/ ١ج:  الصدرمحمد مهدي

٤٢٠-٣٤٢-٢٤٥-١٥٠-١٠٥*.  
  .٥٧/ ١ج:محمد مهدي العاملي
  .٤٠٨/ ١ج:محمد مهدي الفتوني

  /١ج: محمد مهدي الموسوي الكاظمي
١٧٠-١١٣-١١٢-١١١-٩٦-١٩-

٤١٦-٤١٥-٤٠١-٣٠٣ -٢٥٩-
 ١٠٣-٣١-١١/ ٢ ج -٤٤٠-*٤٢٣

-٢٩٢-١٢١.  
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  .١٧٨/ ٢ج:أحمدمحمد مير 
  .٩٦/ ١ج:محمد النجم آبادي
  .١/٢٠٣ج):الوالي (محمد نجيب باشا

  .١/٣٦٧ج:محمد بن نشوان الحميري
  .٣٥٦-٩٢/ ١ج:محمد نمر

  .٤١٦-١/٣٧٧ج:محمد هادي األميني
-١٥١/ ١ج:محمد هادي علي الصدر   

  .١٣٥/ ٢ ج٢٦٩-٢٤٦
-١٠٤/ ١ج:محمد هاشم الخوانساري  

  .٣٠-٢٣-٢٢/ ٢ ج-٤١٥-١٤٤
  .٢٥٢/ ١ج:محمد هاشم الشيرازي

  .١٢٧/ ١ج:محمد هاشم عطية
-٢٢٢-١٠٠ /١ج:محمد هاشم الورد  

٢٢٣.  
-٣٢٧/ ١ج :محمد الهندي الموسوي  

  .٢٦٧-٢٣٦/ ٢ ج-٤٧٩-٣٣٧
-*٤٢٧ /١ج: محمـد يحـيى الورد  

٤٨٨-٤٨٧.  
  .١٧٨/ ٢ج:أحمدمحمد مير 

  .٤٤/ ٢ج:محمد اليزدي
  .١/٣٦٧ج:األندلسيبن يوسف محمد 

  .١/٣٣٠ج:محمد يوسف محيي الدين
/ ٢ج:كـاظم االسـدي    محمد يـونس  

٢٧٥-٢٥٣-١٨٦*.  

  .٢٣٩/ ٢ج:محمود االندرماني
  .٢٨٧/ ١ج:محمود الشاهرودي
 -٣٣١/ ١ج:وسيمحمود شكري اآلل  

  .١٤٧-١٤٦-٢٣/ ٢ج
/ ١ج :محمود شهاب الدين المرعشي   

٧٧.  
  .٢١٢/ ١ج:محمود الشيرازي

  .٢٩٢/ ٢ج:محمود صالح الحصري
  .١٣١/ ٢ج:عبد اهللا االسدي محمود

  .*٤٢٩ /١ج:محمود عبد اهللا الكتبي
  .٢٧٢/ ١ج:علي الدماونديمحمود 

  .٤٧٤/ ١ج:محمود الغول
  .٢٩٢/ ٢ج :محمود محسن الحسني

/ ١ج :د محمد حسين الـصدر     وحمم
٣٨٦.  

  .٤١٠/ ١ج:محمود محمد الحاج قنبر
  .٤٨١/ ١ج:محمود محمد الهندي

  .١٠٩/ ٢ج:محمود المراياتي
  .١٠٠/ ٢ج:محمود النساج

  .٢٧٤/ ٢ج:محمود موسى الجزائري
  .٤٨٨/ ١ج:محمود يحيى الورد

/ ٢ج:محيي محمد علـي االعرجـي     
١٧٥.  

  . ٢٠٩/ ١ج:مدحت باشا
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  .٤٣/ ٢ج:مراد االزري
-١٨/ ١ج: الحيـدري  أحمدمرتضى  

  .*١٢٠-١١٣-٩٤/ ٢ ج-٢٩٣
-٩٦-٤٣/ ١ج: مرتضى االنصاري 

٢٧١-١٥٢-١٢٢-١٢٠-١٠٩-
-٣٤-٣٠-٢٨/ ٢ ج  -٤٧٤-٣٠٩
٢٣٢-١٦٥-١١٤-١١٣-١٠٢-
٢٦٧-٢٣٣.  

  .٢٩/ ٢ج: باقر آل أسد اهللامرتضى
  .٣٧٢/ ١ج:مرتضى الحكمي

-١/٤١ج:مرتضى راضي الخالصي  
٣٧٩-٢٩٠-٢٤٥-١٧١-١٧٠-٩٩ 
-٤٣٩-*٤٣٠-٤٢٥-٣٩٦ -٣٩٤ 
  .١٣٢/ ٢ ج-

-٢٢٩/ ٢ج:مرتضى الحلي الكاظمي  
٢٧٣*.  

  .٢٨٧/ ١ج:مرتضى العسكري
/ ١ج: مرتضى محمد هاشـم الـورد     

٣٢٨-١٥٩.  
  .٢٩٢/ ٢ج:مرتضى موسى الحكيم

-١٠٦-٤٨/ ١ج:آل ياسين مرتضى  
٣٤٥-٣٤٢-٣٢٥-٢٩١-١٧٢-
  .١٤/ ٢ ج-٣٨٥-٣٤٦

  .*٤٣٣ /١ج:مريم صالح الحائري

  ٤٧٦-*١/٤٣٤ج:رمريم هادي الصد
-٥٢-٤٩-٤٣/ ٢ج:مسعود االزري 

٥٦-*٥٣.  
  .٢٨٣/ ٢ج:مسلم حسين الموسوي
  .٢١٦/ ١ج:مسلم طاهر الحيدري

  .٤٠٨/ ١ج:مسلم بن عقيل الجصاني
  .٢/٧٠ج):الحاج(المشكي 

  .٩١/ ٢ج:مشير الملك الشيرازي
-١/٢٢ج: مصطفى إبراهيم الحيدري  

  .٢/١٢٢ ج*٤٣٩-٤٣٠-١٦٩-٤١
  .٣٧٢-١٢٧-١/٥ج: مصطفى جواد
  .١/٨١ج: الشهرستانيمصطفى جواد

  .٢٢٨/ ١ج:مصطفى عاصم باشا
 .*١/٤٤٥ج:مصطفى علي الحيدري  

  .*٤٤٢/ ١ج:مصطفى الكاشاني
  .٧٦/ ١ج: مصطفى كبة

  .٣٣٢/ ١ج:مصطفى محمد الزيني
/ ١ج: مصطفى مرتضى االعرجي

  .٧٨/ ٢ ج-١٦٧
  .٣٦٤/ ١ج:مصعب بن عمير

  .١٣٩/ ١ج:مطر رسال محمد العالق
  .١/١٧٢ج: خان النوابمطهر علي 

   -٣٦٩-٣٦٤/ ١ج): الشيخ(المفيد 



٤٠٨ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .٢٣٧/ ٢ج -٣٧٠
  .٢/٢٨٠ج: مقداد أمين شطيط
  .٣٩٩/ ١ج:المقداد السيوري
  .٣٦٤/ ١ج:المقداد بن عمرو

  .١/٤٠٢ج:مقصود علي المازندراني
  .٤٢٣/ ١ج:مقيم القزويني
  .٢/٧٠ج:المال باشي

   ٤٧٦-*١/٤٤٦ج:لصدرملكة هادي ا
  .١٧٤/ ١ج:منصور علي آل غنام
  .٩٢/ ١ج:منصور علي المرهون
  .٢٩٣/ ٢ج:منصورة علي اليزدي

  .١٥٩/ ١ج:منعم فرات
  .١٧٢/ ٢ج:منى محمود الغفاري

-٩١/ ١ج :مهدي إبراهيم الخراساني  
٤٥١* .  

-٥١-١/٤١ج:مهدي أحمد الحيدري  
٢٩٣-٢٥٦-٢٣٠-١٨٩-٨٦-٦٢-  

٤٤٥-٤٣٩-٣٩٣-٣٤٩ -٣٣٣-
 ٩٩-٩٦-٩٤-٢/٩٣ ج -٤٧٤-٤٦٢

-١٥٥-*١٢٢-١١٦-١١٠-١٠٥-
٢٤٢-٢٤٠.  

  .٢٥٦/ ١ج:مهدي االزري
ــترابادي ــدي االس -١٠٨/ ١ج: مه

٣٠٣-٢٥٩.  

-٢٥٣/ ١ج: مهدي أسد اهللا الكاظمي   
  .*٣٨-٣٤-١٨-١٢/ ٢ج

  .٢٨٧/ ١ج:مهدي األعرجي
  .٤٥٧-١٦٩/ ١ج: مهدي البغدادي

-١٦٩-١/١٤١ج: مهدي جرموقـة  
  .١٢٢/ ٢ ج-٤٣٠-٤٢٣
-١٨٢/ ٢ج:حبيـب الربعـي    مهدي
١٨٨.  

 :مهدي حسن محمد مهدي االعرجـي   
  .٢٧٤-٦٦/ ٢ج

/ ٢ج :مهدي حسن مرتضى االعرجي   
١٧٢.   

  .٣٣٧/ ١ج:مهدي الحكيم
-١/٤١ج): الكبيـر (مهدي الخالصي   

٢٩٠-١٦٩-١١٨-١١١-٩٩-٦٢-
٤٣٠-٤١٨-٣٩٣-٣٥٢ -٣١٤-
  -٢/٩٦ ج-٤٦٢-٤٥٣-٤٣٩-٤٣١
٢٤٢-٢٣٦-١٣٢-١٢٦-١٢٠.  
  .١٠٦/ ٢ج:راضي الحيدري مهدي
-١٩١ /١ج: سليمان العـاملي   مهدي
  .*٢٠١/ ٢ ج-١٩٢

 . ٢٩٢/ ٢ج:بانيمهدي الشي

  .٢٤٦/ ١ج:مهدي الطعان
  .١/٢٣١ج:مهدي عبد الحميد الكليدار
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، ١/٤٠٣ج:مهدي عبد الغفار الكاظمي   
  .*١٦٥-٦/ ٢ج

/ ١ج: لطيـف الـوردي   ال عبدمهدي  
٤٧٢-٤٧١-٤٧٠.  

-٢٦٩-١/٢١٢ج:مهدي علي الصدر  
  .١١٧/ ٢ ج-٣٤٢-٢٩٨

  ١/٤٦ج:غطاءمهدي علي آل كاشف ال
  .٧٦/ ١ج: مهدي العينه جي
 -١٠٣/ ١ج):الحلي(مهدي القزويني   

١٠٤.  
  .١/١٦٩ج:مهدي القزويني الكاظمي

- ٦١/ ١ج:مهدي كـافي االعرجـي    
٤٤٩-٢٤٩-٢٣٦-٧١*.  

  .٢٩٧/ ١ج:مهدي المازندراني
  . ١٨٨/ ٢ج:محمد أحمد مهدي

  .*١/٤٥٦ج:مهدي محمد بحر العلوم
-١/٤١٧ج: مهدي محمد الخالـصي   

٤١٨.  
  ١/٤٦ج:مهدي محمد علي االصفهاني

 /٢ج :مهدي محمد علـي  الجمـالي      
٢٩١.  

/ ١ج:  مقصود علي  محمد علي مهدي  
٤٠٤.  

  -٩٩-٩٢-١/٤١ج: مهدي المراياتي

٤١٧-٣٤٢-٣١٣-٢٦٢-١٧٠-  
  .٢٢٥-١٢٢-١١٣-٢/٩٦ ج*٤٥٢

 -٤٠٣/ ١ج:مهدي آل مغنية العاملي   
  .١٥٣/ ٢ج

 -٤٧٠/ ١ج:مهدي النمدي الكـاظمي   
  .١١٧/ ٢ج

  .١٣٧/ ١ج:مهند جمال الدين
  .١١١/ ٢ج):الجنرال(مود 

-١٨٩/ ١ج: يموسى أحمد الموسو  
١٩٠.  

  .١٧٨/ ٢ج:موسى االخباري
  .٣٣٧/ ١ج:موسى باقر آل ياسين

  .١٦٠/ ٢ج:موسى البحراني
/ ١ج: موسى جعفر كاشـف الغطـاء     

٣٩٨-٣٤١-٣٤٠-٢١٠-٢٠٢- 
  .٢٦٩-١٧٥-١٧٤-٣٨-١٣/ ٢ج

  .٥١/ ١ج :موسى جعفر الورد
  .١٢٤/ ١ج:موسى حسين محفوظ

  .٢١٦/ ٢ج:موسى الخمايسي
  .١٧٢/ ٢ج:موسى راضي االعرجي

/ ١ج:موسى رضـا علـي الهنـدي      
٤٧٧-*٤٥٨-٣٤٢-١٧٢.  

  .١٧٥/ ١ج:موسى رضي الصفار
  .٤٣٢/ ١ج:موسى السوداني
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  .٢٣٥/ ٢ج:موسى شرارة العاملي
-٢٠/ ١ج:موسى عباس الجـصاني   

  .١٢٢-٣٠/ ٢ ج-*٤٦٢-١٦٩
/ ٢ج: موسى عبد الحسين آل أسد اهللا     

١٦.  
  .٩٠/ ١ج:موسى عبد اهللا شبر

 -٣٩٤/ ١ج:موسى عزيز الخالـصي   
  .١٣٨-١٣٢/ ٢ج

-٢٠٢/ ٢ج:موسى عيسى الجزائري  
٢٧٤.  

  .٣٤٩/ ١ج:موسى القزاز
  .١٨٨/ ٢ج:موسى محمد أحمد

/ ٢ج:محمد حسن االعرجـي    موسى
٢١١.  

/ ١ج: موسى محمد علي الـسبزواري    
٤٧.  

  .٢٧٠/ ٢ج: محمد علي موسى
-١/١٨ج: موسى محمود الجزائـري   

  .*٢٧٤-٢٠٢/ ٢ج -٧١
  .٣٩: مهدي أسد اهللا موسى

  .٩٣/ ٢ج:موسى الموسوي
ــداني  ــب(موســى الهم  /١ج):الطبي

٤٦٠*.  
  .٢٠٨/ ٢ج:موسى يعقوب

  .١٧٨/ ٢ج:مولى محمد االخوند
  .٣٦٤/ ١ج:ميثم بن يحيى التمار

  .١٣٨/ ١ج:مير خاش بيش
  .٢٠/ ٢ج:ميرزا الطالقاني
  .٣٨٠/ ١ج:ميري البادكوبي

  

  حرف النون
  

  .٢٧٤/ ١ج: القاجارينائب األيالة
  .٢٩٧/ ١ج:نائب التولية

  .١٢٨/ ١ج:ناجي معروف
  .٤٨/ ١ج: ناصر حامد حسين الهندي

  .٢٩٢/ ٢ج:ناصر حسين الدباغ
 ٢٧٤-٩٧-١/٣٢ج:ناصر الدين شاه  

  .٢٦٥-٢/١٤٠ج-٣٥٠-٣٠٣-
  .١٣٨/ ٢ج:عزيز الخالصي نجاة

  .٤٦/ ١ج:نجم الحسن الهندي
  .٣٧٠/ ١ج:نجم الدين الكاتبي

  .٢/٤٤ج:نركز فاطمة يوسف االزري
/ ١ج:زار محمـد جعفـر آل طـه       ن

٣٤٩-١٥٥.  
  .٣٤٥/ ١ج:نزار محمد جواد الصدر

-٦٣-٢/٦٢ج: نصر اهللا االعرجـي   
٧٨*.  
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  .٤٠٨/ ١ج:نصر اهللا الحائري
   .٢/٢٧٩ج: نصري عبد علي النقيب
-١٩-١/٥ج:نصير الدين الطوسـي   

٣٧٠.  
  .٢٣/ ٢ج:نعمان االعظمي
-٢٢٥/ ١ج:لچوخچينعمــة جــابر ا

٤٦٥*.  
  .١٧٢/ ٢ج:جينعمة راضي االعر

-١٧١/ ٢ج :نعمة كاظم االعرجـي   
١٩٨-١٨٧.  

  .٢٩٣/ ٢ج:نعمة كاظم آل نوح
  .٤٢٨/ ١ج:نعمة محمد الورد

  .١٤٦/ ٢ج:نعوم سركيس
  .٣٩٤/ ١ج:نور الدين باقر الخالصي

  .٩٧/ ٢ج:نور الدين الحيدري
  .٤٧٠-٢٩٨/ ١ج:نور الدين الواعظ

  .٢/٧٥ج:نور محمد االعرجي
/ ٢ج):نامام حسينية الجـوادي   (نوري  
١١٦.  

  .٣٧٢/ ١ج:نوري جعفر
  .١٥٩ /١ج:نوري الراوي
  .٣١٥/ ١ج:نوري السعيد
  .٤٣٢/ ١ج:نوري العاملي

  .٢٩٣/ ٢ج:نورية كاظم آل نوح

  حرف الهاء
  

  .١٨٩/ ١ج:هادي أحمد الموسوي
  .٥٧/ ١ج:هادي آل أسد اهللا
  .*٢٠٣/ ٢ج:هادي االسدي

  .٣٤٢-٤٧/ ١ج:هادي االصفهاني
  .٢/١١٧ ج١/٢٩٨ج:هادي التبريزي
  .٧٣/ ١ج:عرجيهادي جعفراال

  .٧٦/ ١ج:هادي جعفر الموسوي
  .٢٩٣/ ٢ج:هادي الحسني

  .٤٢٣/ ١ج:هادي الخراساني
-٢/١٧٢ج: هادي راضي االعرجي  

١٨٥.  
  .*١/٤٧٣ج: هادي شبر

  ٣٤٣-٣٤٢-١/١٥٩ج: هادي شطيط
. ٢٨٤-٢٨٠-٢٤٤/ ٢ج -*٤٦٩

-١٨٩-١٧٩-١/٤٩ج:هادي الصدر 
/ ٢ ج  -*٤٧٤-٤٤٧-٤٤٦-٤٣٤
٢٤٨-٢٤٦-٢٢١-١٢٢-١٢٠.  
-١٧٩-١/١٧٣ج: الطهرانـي  هادي
٢٤٨.  

/ ١ج:هادي عبـد الحميـد الكليـدار      
٢٣١-٢٣٠.  

  ٢/٢٩٤ج:هادي عبد اللطيف الشيباني
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-١٢٤/ ٢ج:هادي مهدي الحيـدري   
١٢٦*.  

  .٩٦/ ١ج:هادي النجم آبادي
  .٢٩٤/ ٢ج:هاشم إبراهيم الحكيم
  .١٩٠/ ١ج: هاشم أحمد الموسوي
-١٦٩-١/٤١ج:هاشم البوست فروش  

  .١٢٢/ ٢ ج-٤٣٠
  .٧٦/ ١ج:هاشم جعفر الموسوي

/ ٢ج:هاشم جواد كـاظم االعرجـي     
١٨٧-١٧١*.  

  .٣٢٨/ ١ج:هاشم جواد الورد
  .٣٢٧-٢٢٢/ ١ج:هاشم الجواهري
  .١١٧/ ٢ج:هاشم الحيدري

-١٦٨/ ١ج:هاشم راضي االعرجـي   
  .٢٠٤-١٧٠/ ٢ج -٣٤٠

  .١٠١/ ١ج:هاشم ربيع الورد
  .٣٩٦/ ١ج:هاشم عباس البغدادي
  .٣٦٤/ ١ج:هاشم بن عتبة المرقال

-١٢٥/ ١ج:هاشــم محــسن الــورد
٤٨٨-٣٢٨.  

  .٤١٧/ ١ج: هاشم محمد الدباغ
-٣٥٥/ ١ج:هاشـم محمـد الــصدر  

٤٧٦-٤٧١.  

/ ١ج: محمد علـي الـسبزواري    هاشم
٤٠٠-٣٩٩.  

  .*٤٨٠ /١ج:اشم محمد الهنديه
 -٦٧/ ١ج:هاشمية جـواد البغـدادي    

  .*٢٠٦ /٢ج
  .٢٢٣/ ١ج:هاشمية محسن الورد

-٤٤-١/١٩ج:هبة الدين الشهرستاني  
٣١٥-٢٤٢-٢٢٦-٢١٢-٢٠٠-
  ٢/٢٨٠ج *٤٨٢-٤٦٩-٤٣٣-٤٢٩

  .١٧٤/ ٢ج:هدية علي االعرجي
  .٤٦/ ٢ج:هشام بن الحكم

ــجاع    ــن ش ــرزا ب ــو مي هوالك
   .١٤٤ /١ج:السلطنة

  

  حرف الواو
  

  .١٤٦/ ٢ج:واجد علي شاه
  .٤٧٢/ ١ج:)الشيخ(وادي 

  .٣١٦/ ١ج:الوحيد الخراساني
  .٣٥٠/ ١ج:وزير نظام

/ ٢ج:ونسة محمد حـسن االعرجـي     
١٧٢.  
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  حرف الياء
  

  .٤٢٨/ ١ج:يحيى محمد الورد
  .*٤٨٧ /١ج:يحيى هاشم الورد
  .١٤٦/ ٢ج:يعقوب سركيس

  .*٢٠٨/ ٢ج:يعقوب عبود الكاظمي
-٤٩-٤٤-٤٣/ ٢ج:يوسف االزري 

٥٥-٥٢-٥١*.  
/ ١ج: يوسف بن اسماعيل الـشافعي    

٤١٠.  
 -٤٠٠-١/١٩١ج: يوسف البحرانـي  

  .٢٣١-٢٠٣-٢٠٢-٦٧/ ٢ج
/ ٢ج):سبط يوسـف االزري   (يوسف  

٤٤.  
 -٤٧٧-٤٩/ ١ج:يوسف شرف الدين  

   .٢٤٦/ ٢ج
  .١٤١-٣٨/ ١ج:يوسف الصولي
  .١٧٨/ ٢ج:يوسف العاملي

  .١/٢٨٩ج:يوسف علي نقي الحيدري
  .*٤٨٩/ ١ج:يوسف القره داغي
  .١٣/ ١ج:يونس السامرائي
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 الجديـدة،   معلومـات ال  مجموعة من          والكتاب ماثل للطبع، حصلت على    
   . آثرت اثباتها هنا، للتوثيق

  :)١()ل من باب القبلةاألولى يمين الداخ (٣٨دفناء الحجرة رقم         
 .م١٩٥٧آغا صادق بن محمد حسين النواب، توفي سنة  -١

  .م١٩٠٠غا محمد إبراهيم بن محمد حسين النواب، توفي سنة آ -٢
  .م١٨٩٥آغا محمد تقي النواب، توفي حدود سنة  -٣
  .م١٨٦٥ سنة  حدود، توفي)أفسر الدولة(آغا محمد حسين بن محمد علي  -٤
  .م١٩٠٣آغا محمد بن محمد حسين النواب، توفي سنة  -٥
 .م١٩٢٥آغا محمد هادي بن محمد حسين النواب، توفي سنة  -٦

  
  محمد ابراهيم النواب

  

  
  محمد حسين النواب

  
  محمد محمد حسين النواب

  

  
  محمد هادي النواب

                                                
  .اذ حيدر عمران، نقالً عن االستاذ فاروق النواب األخ االستزودني بها مشكوراً )١(



٤١٦ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

 الشيخ علي أكبر الهمداني
  ه١٣٨٠ -١٢٩٤

  
  .      )١(      الشيخ علي أكبر الهمداني

،   ه١٢٩٤      ولد في مدينة همدان سـنة       
في بيت معروف بالعلم والدين والتقی، فی       

 وسـط   )كنبد علويها (ب مكان مقدس يعرف    
وهو مزار ينـسب لـبعض أوالد       همدان،  
  ).عليهم السالم(األئمة 

      هاجر إلى سامراء في مطلع شـبابه،       
  أيام مرجعية السيد المجدد محمـد حـسن        

 

 

 
وقد وجهه وعلّمه هناك خاله الشيخ حسن الهمداني الكروسي، الـذي          . الشيرازي

ند بعض االساتذه المعروفين مثل الـسيد  عوتعلم الخطابة . كان مقيماً في سامراء 
  .عقيل وغيره

عندما جئت إلی سامراء، أخذنی خـالي  :       وينقل عن الشيخ المترجم انه قال    
إلی الميرزا الشيرازی، فلما دخلنا عليه وجلسنا التفت الميرزا إلی الشيخ حـسن             

وقد جـاء   من هذا الشاب الذي يرافقك؟ فأجاب هو ابن شقيقتي،          : الهمداني قائالً 
 معروفـاً    وکان الميـرزا   -علي أکبر   : ما اسمه؟ أجاب  : فقال. قريباً من همدان 

ثـم نظـر إلـي    . ال تدعه يخرج من سامراء   :  فقال لخالي  -بفراسته ودقه نظره  
  .وتبسم، ودعا لي بالموفقية والسداد وحسن العاقبة

ـ                ي وقد بقي في سامراء بعد وفاة السيد الشيرازي، على عهد الـشيخ محمـد تق

                                                
)١(           حمـد تقـي   مولده الـشيخ  مشكوراً   استفدت في إعداد هذه الترجمة من ورقة أرسلها إلي

  . السيد محمد جواد بن السيد رضي الكشميري، بواسطة سبط الشيخ المترجم)حفظه اهللا(
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، الذي أمـره بـأن يكـون مؤذنـاً للحـضرة            )زعيم ثورة العشرين  (الشيرازي  
، فكان يرتقي المئذنة، ويرفع االذان      )إذ كان جهوري الصوت، حسنه    (العسكرية  

  .بذكر الشهادة الثالثة
      كان الشيخ المترجم يباهي ويفتخر باألعمال التي وفق لها فـي سـامراء،             

نعم أنا کنـت    : ين المشاركين فی التعمير، ويقول    انه كان من جمله العامل    : ومنها
  .أحمل الطين والجص والماء وغير ذلك من مستلزمات البناء

وكـان فـي    (ان خاله المذكور كان مشرفاً على إضاءة العتبة العسكرية          : ومنها
وكانـت العتبـة    (، فطلب منه أن يصحبه في هذه الخدمة الشريفة          )أواخر عمره 

وينقل عن الشيخ المتـرجم انـه جـاء إلـى           ). انيسيومذاك تضاء بواسطة الفو   
الصحن الشريف في أحد األيام قبل الفجر، حامالً بعض الفوانيس، فلمـا دخـل              
رأى نوراً ساطعاً في فضاء الصحن، فذهل وذهب مسرعاً إلى خاله واصـطحبه     

ذلك، وأكد  ) وكان على غير مذهبنا   (ليرى ما رأى، فأيد المأمور بحفظ الروضة        
  ).مهدي(وقد رزق المأمور المذكور ولداً سماه . رأى هذا النورانه طالما 

مرضت وابتليت بوجع شديد فی فخذي بحيث ال أقوى         :       وينقل عنه انه قال   
علی الحرکة، وفي ليلة النصف من شعبان جيء بي إلی الصحن، فرآني رجـل              
 معمم أعرفه، فتباعد عني خوفاً من أن يكون مرضي معـدياً، فانكـسر قلبـي              
ودمعت عيني، وجئت بمشقة ودخلت الروضة الـشريفة قبـل اذان المغـرب،             

يا سيدتي ويا موالتي أنـا      : ، فقلت لها  )عج(ووقفت عند رأس أم اإلمام المهدي       
خادمك وخادم من هو مدفون فی هذا الضريح، ال أخرج مـن الحـرم وأريـد                

انتبهـت  فلمـا   . شفائي من ربي بواسطتكم، وأنا أصيح فاقداً لشعوري ولصوابي        
ارجـع إلـی    ! علي أکبر أنت ما كنت تستطيع أن تقول هذا الكالم         : قلت لنفسي 

رشدك، لماذا تصيح وتسيء األدب؟ فرأيت المرض قد زال وعوفيت بمعجزة أم            
  ). عج(اإلمام المهدي 

      انتقل فی أواخر عمره إلی مدينة الكاظمية المقدسة، وقضى نحبه بها سـنة     
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الشيخ حسين الهمداني االنواري، وکان قد جـاء        ، وصلی علی جنازته     ه١٣٨٠
 - سادن العتبة الكاظمية   -وكان الشيخ علي الكليدار     . من النجف االشرف زائراً   

ان أباك له حق علی الجميع، ِلم لم تخبرني بوفاته؟ فأجاب           : حاضراً، فقال لولده  
ن يحفر  فأمر المرحوم الكليدار أ   . انه أوصانا بأن يدفن في هذه الروضة المقدسة       

له فی المكان الذي دفن فيه، وهو اإليوان الواقع فی طارمة قريش يسار الداخل              
فلما حفروا وجدوا سرداباً، فقال الـشيخ       . إلى الرواق الغربي من الباب الرئيس     

  ) .عليهم السالم(هذا مكان خدام أهل البيت : علي الكليدار
  :بهذين البيتين) ومهاعالم مسجد الدهاليك ي(وممن رثاه السيد طاهر الموسوي 

ومجدد الذكری علی العطـشان     
ــرحمن   ــا ال ــاء لربن   ان البق

 

  أمقيم ذکری المرتـضی بـاذان       
  لك صورة نطقت بكل فـصاحة     
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  السيد باقر بن السيد حسين الورد
  ه١٣٣٠ -٠٠٠٠

       السيد باقر بن السيد حسين بن السيد هاشم أبو الورد، ويلقب بالغـاظري             
 نواحي بلد من أعمال الدجيل تلعكبرى، التي سكنها جد أبيه السيد جواد             وهي من 
ودفـن فـي    ،  ه١٣٣٠وتوفي السيد باقر المذكور في بلد الكاظم سنة         . البغدادي

، وأمه العلوية طيبة بنـت الـسيد صـالح بـن الـسيد جـواد       صحن الكاظمين 
  .)١(البغدادي

  
  السيد جواد بن السيد رضا الورد

  ه١٢٥٠ -٠٠٠٠
السيد جواد بن رضا بن مهدي بن صادق بن باقر الـورد، يعـرف                      

كان تاجراً باللؤلؤ، وكان مسكنه جانب الكـرخ        . بالبغدادي وكنيته أبو الدولة   
 وكـان  ،")تلعكبـرى "من قرى الدجيل (من بغداد، وانتقل إلى قرية الغواظر       

فن قـرب  ، ود)ع(السيد جواد البغدادي، ومات في بلد الكاظم بمعروفاً كذلك   
وقد  عثر   . دار حفيده السيد محسن الصائغ بن هاشم بن السيد جواد المذكور          

فقبره في محلة البحية المسماة فـي       . ه١٢٠٣على خاتم له تاريخ نقشه سنة       
والظـن ان وفاتـه سـنة       . عهده بمحلة عباس كشكة، حيـث دار حفيـده        

  .)٢(ه١٢٥٠
  

                                                
الـوردي  لسيد مهـدي    ا  بن السيد مرتضى  األخ مشكوراً المعلومات   تفضل بتزويدي بهذه   )١(

  ، )مخطوط ،العقد الفريد في عقب زيد الشهيد(والده نقالً عن كتاب  ،النسابة

)٢(المصدر نفسه.  
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  منشي الأحمد بن محمد آغا طبيبال
  ه١٣٦٩ -١٢٧٦

  .يضا المنشي، الهندي الكاظم رمحمد آغا بن أحمد      الطبيب 
  . الكاظميةمن مشاهير أطباءكان و ،ه١٢٧٦سنة ولد       

 ودفن في   ،ه١٣٦٩ جمادى األولى سنة     ١٨يوم األربعاء   بالكاظمية        توفي  
  .)١()عليهما السالم(رواق اإلمامين الجوادين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)١(  أوراق بخط  نقالً عن    األخ الحاج عماد الكاظمي،       مشكوراً  المعلومات تفضل بتزويدي بهذه

  .السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني
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   فتّاح باشاجامع
  

 سـنة   ، وذلـك  فتاح باشا بن سـليمان    ده  ى مشي سمي بهذا االسم نسبة إل            
قرب نهـر    ، جوار معمل السجاد اليدوي،    يقع هذا الجامع في الكاظمية     .م١٩٢٦
 الخـشبي ؤدي إلى الجـسر     الم ، على الطريق القديم   وعندما شيد كان يقع   . دجلة

   .الذي كان يربط الكاظمية باإلعظمية
 معمـل (ة للعمال العاملين فـي      قامة الصال  كمكان إل   تحديداً جامعبني ال         

يـق   يمرون من المعمل الى المسجد عـن طر        ا الذين كانو  ،)لبطانياتل فتاح باشا 
   .ذاكنآباب صغيرة تمر في الحديقة 

توجد حديقة صغيرة معزولة بحائط     الشرقية   من جهته    جامع        في مقدمة ال  
، )١(ريتـه ح باشا كمقبـرة لـه ولذ      اعن المسجد ومحوطة بسور جعلها الحاج فت      

   :وفيها
 الواقع مـن جهـة   ،قبر المرحومة هيبت بنت عبد الكريم بن سلطان حموده         -١

  . وهي زوجة فتاح باشا.الشمال
 .قبر فتاح باشا بن سليمان وهو في الوسط -٢

  .قبر سليمان فتاح باشا بن سليمان وهو من جهة القبلة -٣
المتوفـاة   ،اشامينة فتاح ب  أ يوجد قبر ابنته     -ي في الهواء الطلق    أ -وفي الخارج   

المتـوفى  يحيطها كل من ولديها سعد شاكر فهمـي          .م١٩٧٣ حزيران   ٣٠ في
 وقيل ان آخر من دفن فيها هـو         . وجهاد شاكر فهمي   ،م١٩٧٠كانون الثاني  في

  .م٢٠٠٩واخر عام أمينة فتاح باشا في أ حفيد ،عماد جهاد شاكر فهمي
  
  

                                                
   .لچوخچيا نبهني إلى وجود هذه المقبرة الباحث االستاذ فوزي )١(
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  الحاج فتّاح باشا بن سليمان
  م١٩٣٦-١٨٦١

  .ح باشا بن سليمان بن محمودافتّ        
 من عائلة النزلة التركمانيـة      ،م١٨٦١قرية تسعين في كركوك سنة      بولد          
قريـة   انجبت وقد   .هناكبناء عمومته عوائل ال تزال تسكن       أ وان من    ،المعروفة

، دباء والشعراء والعسكريين  سماء الالمعة من المثقفين واأل    تسعين العشرات من األ   
  . العلمية المختلفةمجاالت الوفي 

 نقالً عن االستاذ عبـد       في كتابه أعالم التركمان،            قال االستاذ مير بصري   
إنه التقى بنوري فتـاح باشـا   : "الكريم األزري في كتابه مشكلة الحكم في العراق     

 من الحرب األهليـة التـي        وقد جاءها من بيروت فراراً     ،١٩٧٥في عمان سنة    
 تجـاوز الثمـانين مـن    زري انه وقد قال نورى فتاح لأل     .اندلعت نارها في لبنان   

الـشيعة   مـن    هلهاأ و ،سرته من قرية تسعين القريبة من كركوك      أصل  أ، و عمره
وكان جده يعمل في كركوك، وله معرفة بمتصرفها، وقد رأى أن يدخل            . العلويين

ونصحه المتصرف أن يعتنق المـذهب  . ولده فتاح في المدرسة الرشدية العسكرية 
 ودرس فتاح فـي المدرسـة     . ني الحنفي إلمكان قبول ابنه في المدرسة، ففعل       الس

، ثم أرسل إلى استانبول، فأتم دراسته العسكرية فيها، وتخـرج           الرشدية العسكرية 
  ".ضابطاً

تقدم في الجيش التركي حتى نال رتبة أمير لواء، وكان مـديراً لمعامـل                      
سـنة  األولى  التقاعد قبيل الحرب العالمية     النسيج العسكري في بغداد، وأحيل إلى       

  .م١٩١٤
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        للواء كركـوك   متصرفاً،ن فتاح باشا على أثر تأليف الحكومة العراقية       عي 
 سس مع ابنه نـوري معمـالً      أ ثم   ،م١٩٢٤ ، فشغل منصبه إلى سنة    ١٩٢١ سنة

، فكـان   )معمل فتاح باشـا   (عرف بـ    ،م١٩٢٦ في الكاظمية سنة     لنسج الصوف 
  . ي مقدمة المشاريع الصناعية الحديثة في العراقالمعمل ف
 ،م١٩٣٦الثامن من كانون الثـاني سـنة         في بغداد في     )١(توفي فتاح باشا          

  .الجامع المسمى باسمهودفن في المقبرة التي أعدها لنفسه، في 
  : هم والدثالثة أترك و
  ).ستأتي ترجمته(سليمان  -١
في المدرسة العسكرية، فكان ضابطاً فـي   تخرج   ،١٨٩٣ المولود سنة     نوري -٢

وعاد إلى العراق بعد الحرب العظمى، فاشترك في الحركـة          . الجيش التركي 
  . م١٩٢٠الوطنية، ونفي إلى جزيرة هنجام، في آب 

دارته إلى حين تأميمه    إقام مع أبيه بتأسيس معمل النسيج في الكاظمية، وتولى          
 مؤتمر التجارة الدولي المنعقـد      وكان رئيس الوفد العراقي إلى    . م١٩٦٤سنة  

  .م١٩٤٤في نيويورك في تشرين األول 
أمضى في بيروت سنواته األخيرة بعد تأميم معمله، وانتقل إلى عمـان علـى             

  .م١٩٧٦أثر نشوب الحرب األهلية في لبنان، وتوفي في أيار سنة 
  . محمود-٣
  
  

                                                
 ،٥٤-٥٢:  أعالم التركمان واألدب التركي فـي العـراق الحـديث          : من مصادر ترجمته   )١(

www.alturkmani.com..  

http://www.alturkmani.com
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  سليمان بن فتّاح باشا بن سليمان
  م١٩٣٦-١٨٦١

  .اح باشا بن سليمان بن محمودفتّ بن سليمان        
وأكمل الدراسـة االبتدائيـة      ،م١٨٩١قرية تسعين في كركوك سنة      بولد          

دية العسكرية في بغداد، ثم التحق بالمدرسة الحربية فـي اسـطنبول،       والرش ها،في
    . في الجيش التركيوتخرج ضابطاً

 ومنح رتبـة    ،يش العراقي لى بغداد والتحق بالج   إ جاء   م،١٩٢١وفي سنة           
 .مدرسـة العـسكرية   المر  آل اً فمعاون ، لوزير الدفاع  ن مرافقاً  وعي ،)نقيب(رئيس  

 .لى رتبة مقدم  إ م١٩٢٨سنة  ع  ، ورفّ الشتراك في دورة عسكرية في الهند     وفد ل أو
 ٢٠/١٠/١٩٣٠ة مـن   مـد  الدورة االنتخابية الثالثة لل     عن كركوك في   نتخب نائباً أ
مـن  للمـدة  د انتخابه في الـدورة االنتخابيـة الرابعـة    عيأ و.٨/١١/١٩٣٢لى  إ

عيد انتخابه في الدورة االنتخابية الخامـسة       أ و .٩/٤/١٩٣٥لى  إ ١٠/١٢/١٩٣٢
 مـن    للمدة وفاز في الدورة العاشرة    .٣١/١٠/١٩٣٦لى  إ ٤/٨/١٩٣٥من  للمدة  

 ة للمدة  وجدد انتخابه في الدورة الحادية عشر      .٢١/١١/١٩٤٦لى   إ ٥/١٠/١٩٤٣
   .٢١/١١/١٩٤٨لى إ ١١/٣/١٩٤٧من 

، ونقل إلى العـراق،     )١(م١٩٦٠توفي سليمان فتاح في لندن في حزيران                
  .حيث دفن مع أبيه في مقبرتهم

  
  

                                                
 .٥٣: ق الحـديث   أعالم التركمـان واألدب التركـي فـي العـرا          : من مصادر ترجمته   )١(

www.alturkmani.com..  

http://www.alturkmani.com
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  المصـادر
   
 : المخطوطة-أ

  .إجازة السيد حسن الصدر للشيخ آغا بزرك .١
  .أمهاتنا، السيد مرتضى محمد هاشم الورد .٢
  .ل أسد اهللاأوراق آ .٣
  .أوراق الشيخ راضي آل ياسين .٤
  .أوراق الشيخ محمد رضا آل أسد اهللا .٥
  . االجازات، السيد حسن الصدرمشايخبغية الوعاة في طبقات  .٦
 .البلد األمين في أنساب العترة األكرمين، السيد جعفر األعرجي .٧

  .تاريخ آل محفوظ في لبنان والكاظمية، الدكتور حسين علي محفوظ .٨
  .تاريخ ونسب آل الصدر، السيد علي السيد محمد صادق الصدر .٩

  .تراجم أعالم الكاظمية، االستاذ فوزي مصطفى الجوخجي .١٠
، عبد )ه١٣٥٨-١٢٩٦(ترجمة العالمة السيد محمد مهدي الصدر  .١١

  .الكريم الدباغ
 عبـد الوهـاب   جمع الشتات في صور االجازات، الشيخ محمد بن          .١٢

  .الهمداني
.                                                             ئد، السيد علي بن السيد حسن الصدرحقيبة الفوا .١٣
  .حياتي، الخطيب الشيخ كاظم آل نوح .١٤
الدر المنثور في أنساب المعارف والصدور، السيد جعفر األعرجـي       .١٥

  .)اعتمدت النسخة المخطوطة، علما انه طبع مؤخراً (النسابة
  .، الدكتور حسين علي محفوظالدرمعيات .١٦
  .، السيد هبة الدين الشهرستاني٤الدالئل والمسائل،ج .١٧
  .ديوان الدكتور السيد عبد األمير الورد .١٨
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  ).اختبار العارف ونهل الغارف(ديوان الشيخ حمادي آل نوح الحلي  .١٩
الشجرة المورقة والمشيخة المونقة، الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب            .٢٠

  .الهمداني
هل السلوك في تداول الدنيا بين الملوك، السيد جعفر األعرجي          عبر أ  .٢١

  .النسابة
  .لسيد مهدي الوردي النسابةاالعقد الفريد في عقب زيد الشهيد،  .٢٢
فضالء الكاظمية في القرن الرابع عشر، الـدكتور حـسين علـي             .٢٣

  .محفوظ
قرة العين في اإلجازة للشيخ حسين، وهي إجازة السيد محمد مهدي            .٢٤

  .ي للدكتور حسين علي محفوظالموسو
  .قيد األوابد، الدكتور حسين علي محفوظ .٢٥
  .مجموعة التواريخ الشعرية للشيخ علي البازي .٢٦
  .ملحق ديوان الشيخ كاظم آل نوح .٢٧
نفحة بغداد في نسب الـسادة األعرجيـة األمجـاد، الـسيد جعفـر        .٢٨

  .األعرجي النسابة
  .محمد علي الموسوييتيمة الدهر في تراجم علماء العصر، السيد  .٢٩

  
 :ة المطبوع-ب

اإلجازة الكبيرة أو الطريق والمحجة لثمرة المهجة، الـسيد شـهاب            .٣٠
الدين المرعشي النجفي، إعـداد وتنظـيم محمـد الـسمامي، قـم،            

  . ه١٤١٤
أحسن األثر فيمن أدركناه في القرن الرابع عـشر، الـشيخ محمـد              .٣١

  .م١٩٣٣- ه١٣٥٢صالح الكاظمي، الكاظمية، 
 الوديعة في تراجم أشهر مشاهير مجتهـدي الـشيعة، الـسيد         أحسن .٣٢
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  . ه١٣٤٨محمد مهدي الموسوي الكاظمي، بغداد، 
-  ه١٣٩٧، بيـروت،    ٨ و   ٧ و ٦ الطف، السيد جواد شـبر، ج      أدب .٣٣

  .م١٩٨٨- ه١٤٠٩ ، بيروت،٩ و ٨، و جم١٩٧٧
- ه١٤٢٩أدلة الجمع بين الصالتين، السيد طاهر الحيدري، بغـداد،    .٣٤

  .م٢٠٠٨
ساس ألنساب الناس، السيد جعفر األعرجي النسابة، تحقيق السيد         األ .٣٥

  . ه١٤٢٧حسين أبو سعيدة، قم، 
  . ه١٤٠٩األزرية، الشيخ كاظم االزري، بيروت،  .٣٦
األزهار األرجية في اآلثار الفرجية، الشيخ فرج العمران القطيفـي،           .٣٧

  . ه١٣٩١النجف األشرف، 
الجبـوري و طـالل آل      حسام  . صول الشعر الحسيني وانشاده، د    أ .٣٨

   .م٢٠١٠- ه١٤٣١، بيروت، ١طالب، ج
  .األعالم، خير الدين الزركلي، بيروت، دار العلم للماليين .٣٩
، االسـتاذ ميـر     أعالم التركمان واألدب التركي في العراق الحديث       .٤٠

  . م١٩٩٧بصري، لندن، 
  .م١٩٧٨- ه١٣٩٨أعالم العراق الحديث، باقر أمين الورد، بغداد،  .٤١
  . ه١٤٠٦ الشيعة، السيد محسن األمين العاملي، بيروت، أعيان .٤٢
اإلمام الثائر السيد مهدي الحيدري، الـسيد أحمـد الحـسيني، قـم،        .٤٣

  . ه١٤٢٤ 
اإلمام الفقيه الشيخ مرتضى آل ياسين وآثاره، الطيب محمد حـسين            .٤٤

  .آل ياسين، بغداد، بال تاريخ
ـ         .٤٥ د حـسين آل    اإلمام المجاهد الشيخ راضي آل ياسين، الطيب محم

  .م١٩٩٦ياسين، بغداد، 
اإلمام المجاهد الشيخ محمد الخالصي، الشيخ هاشم الدباغ، طهران،          .٤٦
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  .م١٩٩٨- ه١٤١٩
  . ه١٣٨٥ الحر العاملي، تحقيق احمد الحسيني، النجف، ،امل اآلمل .٤٧
أنوار البدرين في تراجم علماء البحرين، الشيخ علي البالدي، تحقيق  .٤٨

  .م٢٠٠٣- ه١٤٢٤لبالدي، بيروت، عبد الكريم محمد علي ا
بطل اإلسالم الشيخ محمد مهدي الخالصي، الشيخ محمد بن محمد  .٤٩

  .م٢٠٠٧- ه١٤٢٨ مهدي الخالصي، طهران، 
بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين، السيد عبد الحسين شرف            .٥٠

  .م١٩٩١- ه١٤١١ ، بيروت، ١الدين، ج
  .م١٩٥٩- ه١٣٧٨ غداد، البند في األدب العربي، كاظم الدجيلي، ب .٥١
بهجة النادي في أحوال السيد الهادي، السيد حسن الصدر، تحقيـق             .٥٢

  .م٢٠٠٦- ه١٤٢٧ عبد الكريم الدباغ، بغداد، 
، الـدكتور حـسين علـي       )ارجوزة(بيضة البلد في نسب بني أسد        .٥٣

  .م١٩٩٨محفوظ، الكوفة، 
  .ريخ، النجف، بال تاتاريخ اإلمامين الكاظمين، الشيخ جعفر نقدي .٥٤
 تاريخ أعالم الطب العراقي الحديث، الدكتور أديب توفيق الفكيكـي،          .٥٥

  .م٢٠٠٠-  ه١٤٢١ بغداد، ،٣ج
  . ه١٤٢٥تاريخ العراق بين إحتاللين، المحامي عباس العزاوي، قم،  .٥٦
تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر، الـشيخ يـونس الـشيخ              .٥٧

  .م١٩٨٢- ه١٤٠٢ إبراهيم السامرائي، بغداد، 
تاريخ المشهد الكاظمي، الشيخ محمـد حـسن آل ياسـين، بغـداد،         .٥٨

  .م١٩٦٧- ه١٣٨٧ 
تتميم أمل اآلمل، عبد النبي القزويني، تحقيق احمد الحـسيني، قـم،             .٥٩

  .ه١٤٠٧
 -    ه١٣٧٠تخميس االزرية، الـشيخ جـابر الكـاظمي، النجـف،            .٦٠



٤٢٩ ....................................................الجزء الثاني / كواكب مشهد الكاظمين 

  .م١٩٥٠
مـاد  اعت(  محمد حسن خان   ، الوزير حوال جبال شروين  أالتدوين في    .٦١

  . ه١٣١١، ايران، )السلطنة
   . ه١٤٠٤تراجم الرجال، السيد أحمد الحسيني، قم،  .٦٢
ترجمة السيد عبد اهللا شبر، السيد محمد بن معصوم القطيفي، تحقيق            .٦٣

  .م٢٠٠١ -  ه١٤٢٢عبد الكريم الدباغ، بيروت، 
.                       تفسير شبر، السيد عبد اهللا شبر، بغداد، بال تاريخ .٦٤
حسين علي محفوظ   . تكملة أمل اآلمل، السيد حسن الصدر، تحقيق د        .٦٥

  .م٢٠٠٨- ه١٤٢٩ وعبد الكريم الدباغ وعدنان الدباغ، بيروت، 
تكملة نجوم السماء، الميرزا محمد مهـدي اللكهنـوي الكـشميري،            .٦٦

  .إيران 
ثغور االسالم في لبنان، السيد عباس علـي الموسـوي، بيـروت،             .٦٧

  .م٢٠٠٠- ه١٤٢١
جداول السنين وما يوافقها من السنين الميالديـة، انطـون بـشارة             .٦٨

  .م١٩٦٦قيقانو، بيروت، 
 من بحار   ٥٣مطبوع ضمن ج  (حسين النوري،   الميرزا   ،جنة المأوى  .٦٩

  . ه١٤٠٣، بيروت، )االنوار
  .م١٩٩٤، بغداد، ١حديث الثمانين، الدكتور كمال السامرائي، ج .٧٠
، الشيخ محمد العاملي الكاظمي،     حقائق األحكام في رساالت اإلسالم     .٧١

  .م١٩٧٧ -  ه١٣٩٧بغداد،
  .م١٩٨٩ قرن، السيد باقر أمين الورد، بغداد، ١٢حوادث بغداد في  .٧٢
خزائن كتب الكاظمية قديما وحديثا، الدكتور حسين علي محفـوظ،           .٧٣

  .م١٩٥٨بغداد، 
، النجـف،   ١خطباء المنبر الحسيني، حيدر صـالح المرجـاني، ج         .٧٤
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، ٣ج. م١٩٥٠ -  ه١٣٦٩، النجــــف، ٢ج. م١٩٤٩ -  ه١٣٦٨
  .م١٩٥٣ -  ه١٣٧٢النجف، 

، تحقيق شـاكر هـادي    )الشيخ كاظم األزري  (ديوان األزري الكبير     .٧٥
  .م١٩٨٠ -  ه١٤٠٠ كويت، –شكر، بيروت 

  .م٢٠٠٨ديوان األلواح، السيد طالب الحيدري، بغداد،  .٧٦
، )مجموعة من وحـي آل الـوحي      (ديوان الباقيات الصالحات     .٧٧

  .م٢٠٠٩ يد طالب الحيدري، بغداد،الس
ديوان الشيخ جابر الكاظمي، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسـين،            .٧٨

  . ه١٣٨٤بغداد، 
ديوان رضاب األحباب، الشهيد الشيخ حميد الجزائري، تقديم الـسيد          .٧٩

  .م٢٠٠٩ -  ه١٤٣١جواد الشهرستاني، بغداد، 
جاسم وشـاكر  ديوان الحاج عبد الحسين األزري، تحقيق مكي السيد   .٨٠

  .هادي شكر، بيروت، بال تاريخ
  .م١٩٤٩ -  ه١٣٦٨ديوان الشيخ كاظم آل نوح، بغداد،  .٨١
الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الشيخ آغا بزرك الطهراني، طهران،          .٨٢

  . ه١٤٠٨
في الصحن الكاظمي الـشريف،  ) عليه السالم (ذكرى اإلمام الحسين     .٨٣

  .    م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨ة، إصدارات مكتبة الجوادين العامة، الكاظمي
ذكرى اإلمام السيد ماجد العوامي القطيفي، الـسيد محمـد حـسن             .٨٤

  .    م١٩٥٠- ه١٣٦٩الشخص، النجف، 
  .   ه١٣٦٠ذكرى الحسين، الشيخ عبد علي الكتبي، بغداد،  .٨٥
الذكرى السنوية االولى لرحيل آية اهللا العالمة المحقق الشيخ محمـد          .٨٦

  .    م٢٠٠٧ - ه١٤٢٨لدباغ، بغداد، حسن آل ياسين، عبد الكريم ا
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دعوات الشيخ كاظم آل نوح إلى      : الخمسون لرحيله الذكرى السنوية    .٨٧
  .    م٢٠٠٨، الكاظمية المقدسة الدباغ، جمال. التقريب واالتحاد، د

ذكرى المحسنين، السيد حسن الصدر، تحقيق عبد الكـريم الـدباغ،            .٨٨
  .   ه١٤٢٢بغداد، 

لقسم الثالث، الحاج حسين الـشاكري، قـم،        المستدركات، ا /ذكرياتي .٨٩
  .   ه١٤٢٠

الروض األزهر في تراجم علماء آل شبر، السيد هاشـم الحـسيني،          .٩٠
  .    م٢٠٠٢ - ه١٤٢٣بغداد، 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، السيد محمـد بـاقر            .٩١
   .         ه١٣٦٧الخونساري، طهران، 

، االستاذ عبـاس علـي،    )حمد الصدر السيد م  (زعيم الثورة العراقية   .٩٢
  .    م١٩٥٠ - ه١٣٦٩بغداد، 

السادة الحسنيون في العراق والعالم، السيد عادل الحـسني، بغـداد،           .٩٣
  .    م٢٠٠٥ - ه١٤٢٦

يوسـف،   جمع وترتيب أحمد إبراهيم أبو  –السيد إبراهيم أبو يوسف      .٩٤
  .بغداد

ـ -السيد حسن الورد     .٩٥ د الرسـول   سيرته وأعماله، الدكتور جمال عب
  .م٢٠٠١- ه١٤٢٢ غانم، بغداد، 

  .م١٩٦٢- ه١٣٨٢شعراء بغداد، علي الخاقاني، بغداد،  .٩٦
  .م١٩٥٥- ه١٣٧٥شعراء الغري، علي الخاقاني، النجف األشرف،  .٩٧
، بغـداد،   ١شعراء كاظميون، الشيخ محمـد حـسن آل ياسـين، ج           .٩٨

-  ه١٤٢٣ ، بغداد،   ٣ج. م١٩٩٣-  ه١٤١٤، بيروت،   ٢ج  .    ه١٤٠٠
  .م٢٠٠١

آثاره الفكريـة ومواقفـه الـسياسية،     / السيد هبة الدين الشهرستاني      .٩٩
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  .م٢٠٠٢- ه١٤٢٣، يروتمحمد باقر البهادلي، ب
حياته ونشاطه العلمي واالجتمـاعي،     / السيد هبة الدين الشهرستاني      .١٠٠

  . ه١٤٢٩السيد عبد الستار الحسني، قم، 
م الـدباغ،   ، عبد الكـري   )صاحب المقابيس (الشيخ أسد اهللا الكاظمي      .١٠١

  .م٢٠٠٧- ه١٤٢٨بغداد، 
-  ه١٤١٢،  بيروت ،فؤاد األحمد الشيخ حسن علي آل بدر القطيفي،        .١٠٢

  .م١٩٩١
شيخ الخطباء الشيخ سلمان آل نوح، الدكتور جمال عبـد الرسـول             .١٠٣

  .م٢٠٠٧- ه١٤٢٨غانم، بغداد، 
  .م٢٠١٠- ه١٤٣١بمناسبة أربعينيته، بغداد، /الشيخ فاضل الكليدار .١٠٤
خطيب الكاظمية في ذكراه السنوية االربعـين،       / آل نوح  الشيخ كاظم  .١٠٥

  .م٢٠٠٠- ه١٤٢١الدكتور جمال عبد الرسول غانم، بغداد، 
حياته وآثاره، طارق الخالصي، السفر     : الشيخ محمد حسن آل ياسين     .١٠٦

-  ه١٤١١السفر الثاني، بغداد،    . م١٩٨١-  ه١٤٠١األول، بيروت،   
  .     م١٩٩١

جهوده في اللغة والتحقيق، بتول ناجي      الشيخ محمد حسن آل ياسين و      .١٠٧
  .   م٢٠٠٢- ه١٤٢٣الجنابي، بغداد، 

صدى الفؤاد إلى حمى الكـاظم والجـواد، الـشيخ محمـد طـاهر         .١٠٨
  . م١٩٤١- ه١٣٦٠السماوي، النجف، 

عماد عبـد الـسالم     .سيرة وذكريات، دراسة وتعليق د    /ضياء جعفر  .١٠٩
  م٢٠٠١رؤوف، بغداد، 

م البررة في القرن الثالث بعد العـشرة،        الكرا/ طبقات أعالم الشيعة     .١١٠
 ومـا   ه١٣٧٤، النجـف،  ٢ و ق  ١الشيخ آغا بزرك الطهرانـي، ق     

  .    بعدها
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الكرام البررة في القرن الثالث بعد العـشرة،        / طبقات أعالم الشيعة     .١١١
، تحقيق حيدر البغـدادي وخليـل       ٣الشيخ آغا بزرك الطهراني، ق    

  . ه١٤٢٧النايفي، قم، 
نقباء البشر في القرن الرابع عـشر، الـشيخ        / لشيعة  طبقات أعالم ا   .١١٢

  . وما بعدها  ه١٣٧٣ النجف، ،٤و٣و٢و١ قآغا بزرك الطهراني،
نقباء البشر في القرن الرابع عـشر، الـشيخ        / طبقات أعالم الشيعة     .١١٣

  .م٢٠٠٩- ه١٤٣٠، بيروت، ٥آغا بزرك الطهراني، ق
 بيـروت،  طرائف الحكم ونوادر اآلثار، الـسيد محمـد الحيـدري،     .١١٤

  .م٢٠٠٨- ه١٤٢٩
طرق حديث األئمة االثنا عشر، الـشيخ كـاظم آل نـوح، بغـداد،              .١١٥

  . ه١٣٧٤
الطليعة من شعراء الشيعة، الشيخ محمد السماوي، تحقيـق كامـل            .١١٦

  .م٢٠٠١- ه١٤٢٢سلمان الجبوري، بيروت، 
عدة الرجال، للسيد محسن االعرجي، تحقيق مؤسسة الهداية الحياء          .١١٧

  . ه١٤١٥التراث، قم، 
العالمة الصادق الهندي في ذكراه األولى، علي الخاقـاني، بغـداد،            .١١٨

  .م١٩٦٠
عمدة الزائر وعدة المسافر، السيد حيدر الحسني الكاظمي، النجـف           .١١٩

  . ه١٣٤٩، ١األشرف، ط
عمدة الزائر وعدة المسافر، السيد حيدر الحسني الكاظمي، مؤسـسة          .١٢٠

  .م٢٠٠٩- ه١٤٣٠الرافد للطباعة،
لب، ابن عنبة، تحقيق السيد محمد حـسن آل الطالقـاني،           عمدة الطا  .١٢١

  . ه١٣٨٠النجف، 
، السيد محمد مهدي بحـر      )رجال السيد بحر العلوم   (الفوائد الرجالية    .١٢٢
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  ه١٣٦٣العلوم، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلـوم، طهـران،        
  . ش

  .   ه١٣٥٨الكنى واأللقاب، الشيخ عباس القمي، صيدا،  .١٢٣
  .        ه١٤٠٥ن منظور، بيروت، لسان العرب، اب .١٢٤
لمحات من سيرة عميد المنبر الحسيني الشيخ كاظم آل نوح لمناسبة            .١٢٥

  .م٢٠٠٨جمال الدباغ، الكاظمية، . الذكرى الخمسين لرحيله، د
مآثر الكبراء في تاريخ سامراء، الشيخ ذبيح اهللا المحالتي، إيـران،            .١٢٦

  . ه١٤٢٦
   ه١٣٧٤حبوبة، النجـف،  ماضي النجف وحاضرها، الشيخ جعفر م      .١٢٧

  .وما بعدها
محمـد حـسين الزبيـدي،      . مذكرات رؤوف البحراني، تحقيـق د      .١٢٨

  .م٢٠٠٩بيروت، 
مرآة األحوال، آقا أحمد بـن محمـد علـي البهبهـاني، طهـران،             .١٢٩

  . ه١٣٧٠
-  ه١٤٢٧مرآة الشرق، الشيخ محمد أمين اإلمامي الخـوئي، قـم،            .١٣٠

  .م٢٠٠٦
الدين، تحقيق الشيخ محمد حسين   مراقد المعارف، الشيخ محمد حرز       .١٣١

  . ه١٣٨٩حرز الدين، النجف، 
  . ه١٤٠٨مستدركات أعيان الشيعة، السيد حسن األمين، بيروت،  .١٣٢
المسلسالت في اإلجازات، المجموعة الثانية، تراجم شيوخ اإلجازة،         .١٣٣

  . ه١٤١٦جمع السيد محمود المرعشي، قم، 
  . ه١٣٧٣، مشهد اإلمام، محمد علي جعفر التميمي، النجف .١٣٤
مصفى المقال في مصنفي علم الرجال، الشيخ آغا بزرك الطهراني،           .١٣٥

  .م١٩٨٨- ه١٤٠٨بيروت، 
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 ومـا     ه١٣٨٣معارف الرجال، الشيخ محمد حرز الدين، النجـف،          .١٣٦
  .بعدها

  .معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت .١٣٧
  .م١٩٩٨- ه١٤١٩ت، ، بيرو٦معجم الخطباء، داخل السيد حسن، ج .١٣٨
معجم رجال الفكر واألدب في النجف األشرف خالل ألـف عـام،             .١٣٩

  .م١٩٩٢- ه١٤١٣محمد هادي األميني، إيران، 
  . ه١٤٢٤معجم مؤرخي الشيعة، صائب عبد الحميد، قم،  .١٤٠
  .معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، بيروت .١٤١
ـ         .١٤٢ رف، معجم المطبوعات النجفية، محمد هادي األميني، النجف األش

  . ه١٣٨٥
  . ه١٤٢٠مع علماء النجف األشرف، السيد محمد الغروي، بيروت،  .١٤٣
الشيخ مرتضى الخالصي، إبراهيم عباس الحسني،      -من أعالم الجهاد   .١٤٤

  .  م١٩٥٠- ه١٣٧٠بغداد، 
جمال .  السيد علي عطيفة الحسني، د     –من أعالم الكاظمية المقدسة      .١٤٥

  .م٢٠٠٨عبد الرسول الدباغ، الكاظمية المقدسة، 
مناهل الضرب في أنساب العرب، السيد جعفر األعرجـي، تحقيـق          .١٤٦

  . ش ه١٣٧٧- ه١٤١٩مهدي الرجائي، قم، 
موسوعة أعالم العراق في القرن العشرين، حميد المطبعي، بغـداد،          .١٤٧

  .م١٩٩٨، ٣ج. م١٩٩٦، ٢ج. م١٩٩٥، ١ج
، حـسين علـي   ٣قـسم الكـاظمين، ج  / موسوعة العتبات المقدسة    .١٤٨

  .م١٩٧٠- ه١٣٩٠ محفوظ، بغداد،
  . ه١٤٢٠موسوعة مؤلفي اإلمامية، مجمع الفكر اإلسالمي، إيران،  .١٤٩
، كامـل سـلمان     ١٩٢٠النجف األشرف والثورة العراقية الكبـرى        .١٥٠

  .م٢٠٠٥- ه١٤٢٦الجبوري،  
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النجف األشرف وحركة الجهاد، كامل سلمان الجبـوري، بيـروت،           .١٥١
  .م٢٠٠٢- ه١٤٢٢

م الكاظمية، السيد عادل العلوي، قم،      النفحات القدسية في تراجم أعال     .١٥٢
  . ه١٤١٩

، )السيد طاهر الحيدري   (النور الباهر من أقباس سيرة سيدنا الطاهر       .١٥٣
  .م٢٠٠٩- ه١٤٣٠السيد عبد الستار الحسني، بغداد،

هدية الرازي إلى المجدد الشيرازي، الشيخ آغا بزرك الطهرانـي،           .١٥٤
   ه١٣٨٦النجف، 

  
 :ات المجالت والجرايد والدوري-ج

  .م١٢/١٠/٢٠٠٤، بتاريخ ٣٨٤، العدد )البغدادية(جريدة الصباح  .١٥٥
 جمادى األولـى    ٦، بتاريخ   )١١(العدد  ) ١(جريدة المعارف السنة     .١٥٦

  .م١٩٢٦ تشرين الثاني ١٢/ ه١٣٤٥
السنة الثالثة، جمـادى    /، العدد الثالث والرابع   )الكاظمية(مجلة البالغ    .١٥٧

  . ه١٣٩٠األولى سنة

  .١/٣/٢٠٠٦، بتاريخ ٨٦، العدد مجلة الصوت اآلخر .١٥٨
  .م١٩٥٨ لسنة ٤٥ المجلد ٤مجلة العرفان العدد  .١٥٩

  .هولندا، مجموعة أعداد/مجلة الموسم، أكاديمية الكوفة .١٦٠
  
  :)االنترنيت( المواقع على الشبكة العنكبوتية - د

١٦١. www.alturkmani.com 

١٦٢. www.hawzah.net  
١٦٣. com.qatifoasis.www 

  

http://www.alturkmani.com
http://www.hawzah.net
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 الذاتية السيرة من سطور

  للمهندس الحاج
 عبد الكريم عبد الرسول غانم 

  الدباغ
    )م٢٠١٠ / ه١٤٣١(

 / ه١٣٧٨ شـهر رجـب سـنة    ١٩وم الخمـيس   المقدسة يولد بمدينة الكاظمية   •
خ جده الـشيخ كـاظم آل نـوح         وقد أر . م١٩٥٩ كانون الثاني سنة     ٢٩الموافق  

 :عام والدته بقوله) م١٩٥٩ / ه١٣٧٩ت (خطيب الكاظمية 
سزعيم الشعب شعب عراقنـا     مي   

ـ ( : فتاريخـه  فيا سائلي سمعاً     قأِف
  

  مــٍنتولــد فــي يــوه ي ــ أب مجهد  
ـ  "عبد الكـريم  " ففي رجبٍ    )هد تولّ

  ه١٣٧٨             

 .م١٩٧١بتدائية للبنين في الكاظمية أكمل دراسته االبتدائية في مدرسة دجلة اال •
 .م١٩٧٤أكمل دراسته المتوسطة في مدرسة الغربية المتوسطة للبنين في بغداد  •
 .م١٩٧٧أكمل دراسته اإلعدادية في إعدادية الكاظمية للبنين  •
 .م١٩٨١حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة التكنولوجية  •
 .أعالمها وتراجم المقدسة، اظميةالك مدينته؛ وتراث بتاريخ مهتم •
 عـدتهم  الذين نافت مشايخه عن محفوظ، علي حسين الدكتور عن إجازة يروي •

 كما يروي عن األستاذ الحاج ناجي محفوظ بإجازته عن الشيخ أغا .التسعين على
  .بزرك صاحب الذريعة والطبقات وغيرها

في الكاظمية المقدسـة،  قام بإلقاء محاضرات عديدة في الندوات والمجالس الثقافية       •
ومنها مجلس حسينية آل ياسين، ومكتبة الجـوادين العامـة، ومؤسـسة الحـوار              

 .اإلنساني، ومؤسسة الباقيات الصالحات، فضالً عن نشره مقاالت ودراسات
 .العراقية ومواقع االنترنيت والصحف المجالت من العديد عنه كتبت •
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  أعماله المطبوعة
  التحقيق/ أوالً

 الـسيد  ترجمـة  في الصدر حسن للسيد /المحسنين ذكرى ةرسال تحقيق . ١
تقـديم األسـتاذ    ،)ه١٤٢٢ سنة ببغداد طبعت(، األعرجي محسن المقدس

 .الدكتور حسين علي محفوظ
القطيفـي،   معـصوم  بـن  محمد للسيد /شبر اهللا عبد السيد ترجمة تحقيق . ٢

 .تقديم األستاذ الدكتور حسين علي محفوظ ،)ه١٤٢٣ سنة طبعت ببيروت(
الـصدر،   حسن للسيد /الهادي السيد أحوال في النادي بهجة رسالة تحقيق . ٣

  ).ه١٤٢٧سنة  ببغداد طبعت(
العالمة  مع بالمشاركة الصدر، حسن للسيد /اآلمل أمل تكملة كتاب تحقيق . ٤

طبـع  (مجلدات،   ستة،الدباغ وعدنان محفوظ، علي حسين األستاذ الدكتور
 ).ه١٤٢٩ سنة ببيروت

  
  التأليف/ ثانياً

األنـوار،   مقـابيس  كتاب صاحب الكاظمي، اهللا أسد الشيخ المحقق رجمةت . ٥
تقديم األستاذ الـدكتور   ،)ه١٤٢٨ سنة ببغداد طبع(أسرته،  أعالم وتراجم

  .حسين علي محفوظ
 آل حـسن  محمـد  الشيخ المحقق العالمة لرحيل األولى السنوية الذكرى . ٦

   .)ه١٤٢٨ ببغداد سنة طبعت(ياسين، 
هداية  كتاب صاحب الكاظمي، حسين محمد الشيخ ظمىالع اهللا آية ترجمة . ٧

تقديم األستاذ الـدكتور حـسين علـي     ،)ه١٤٢٩ سنة ببغداد طبع(األنام، 
 .محفوظ

  ).ه١٤٣٠سنة  ببغداد طبعت(المقدسة،  الكاظمية أعالم وفيات . ٨
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علي  حسين الدكتور األستاذ بغداد، شيخ العراق، عالمة سيرة من شذرات . ٩
 ).ه١٤٣٠ ةسن ببغداد طبعت(محفوظ، 

 آل حـسن  محمـد  الشيخ المحقق العالمة لرحيل الثالثة السنوية  الذكرى . ١٠
 ).ه١٤٣٠سنة  ببغداد طبعت(ياسين، 

طبع بالكاظمية سـنة     (- عليها السالم  – من الشعر الكاظمي في الزهراء       . ١١
 ).ه١٤٣١

  
  أعماله غير المطبوعة

 .-معليهما السال – والجواد الكاظم بلدة في المرتاد منتجع  أرجوزة . ١٢
 للعالمـة  الكاظمية، أعالم تراجم في القدسية األنوار كتاب على  هوامش . ١٣

 .العلوي السيد عادل
 المقدسـة،  الكاظمية في واألدب الفكر أعالم معجم كتاب على  مالحظات . ١٤

 .الموسوي الرسول للسيد عبد
الصدر المتوفى سنة  إسماعيل السيد بن مهدي محمد السيد العالمة ترجمة  . ١٥

 .ه١٣٥٨
 .ياسين آل حسن محمد للشيخ كاظميون شعراء كتاب ة تكمل . ١٦
 .محفوظ علي حسين العالمة األستاذ الدكتور  إجازات . ١٧
 ).لم يتم(كاظميون   خطباء . ١٨
  ).وهو هذا الكتاب (،األخيرين القرنين في الكاظمين مشهد  كواكب . ١٩

  
  تعنون الرسائل إلى مكتبة الجوادين العامة في العتبة الكاظمية المقدسة،

  com.yahoo@akarghd: لبريد االلكترونيأو على ا
  تم الكتاب بحمد اهللا ومنّه 

  حرفاً حرفا) طباعة الكترونية(تنضيداً 
  بيد مؤلفه عفا اهللا عنه


